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Załącznik do uchwały nr 357 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów wyceny nieruchomości” 

 

Cel studiów 
 

Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie jego uczestników do zdania 
przed państwową komisją kwalifikacyjną, egzaminu niezbędnego do uzyskania 
uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest 
ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku 
nieruchomości. 
 
Minimum programowe dla „Podyplomowych studiów wyceny nieruchomości” zostało 
ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 
2014 r. poz. 826 w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. 
 
Zakres tematyczny kształcenia: 
 
Minimum programowe przewidziane dla rzeczoznawców majątkowych obejmuje 286 
godz. W związku z powyższym program studiów składał się będzie z dwóch 
podstawowych segmentów. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 
godzin 

A. Minimum programowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 276 
B. Seminarium dyplomowe  10 
 RAZEM 286 
 
Liczba godzin realizowanych w ramach studiów podyplomowych będzie przekraczać 
minimum programowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w przypadku 
konieczności podziału edycji na grupy ćwiczeniowe lub organizacji dodatkowych 
warsztatów w zakresie tematyki objętej programem.  
 

Blok Grupa 
temat. 

Tematyka wykładów h 

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 84 

 1 Cześć ogólna prawa cywilnego 8 

2 Podstawy prawa rzeczowego 12 

3 Podstawy prawa zobowiązań 8 

4 Wybrano 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 
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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 EKONOMICZMEJ 48 

 1 Podstawy ekonomii 6 

2 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8 

3 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8 

4 Elementu finansów i bankowości 6 

5 Podstawy matematyki finansowej 6 

6 Podstawy statystyki i ekonometrii 10 

7 Elementy rachunkowości 4 

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ 30 

 1 Podstawy budownictwa 10 

2 Przegląd technologii w budownictwie 6 

3 Proces inwestycyjny w budownictwie 4 

4 Eksploatacja nieruchomości 6 

5 Podstawy kosztorysowania 4 

IV RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE 114 

 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 26 

7 Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10 

8 Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10 

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

8 

10 Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych  
i zakrzewionych 

6 

11 Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena 
nieruchomości specjalnych 

22 



3 

12 Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4 

13 Wycena masowa 2 

14 Dokumentacja procesu wyceny 4 

15 Doradztwo na rynku nieruchomości 4 

VII SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 10 

RAZEM 286 

 
 
Studia są adresowane do: 

• kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, 

• zarządców nieruchomości pragnących rozszerzyć swoją wiedzę, 

• pośredników w obrocie nieruchomościami pragnących rozszerzyć swoją wiedzę, 

• pracowników banków, 

• pracowników instytucji samorządowych, 

• przedsiębiorstw, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w obrocie  
i zarządzaniu nieruchomościami, 

• pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych, 

• konsultantów, doradców inwestycyjnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę  
w dziedzinie wyceny nieruchomości, 

• innych zainteresowanych osób (np. absolwentów uczelni i wydziałów 
ekonomicznych, prawnych i technicznych). 
 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 
 

Lp. Treść efektu uczenia się 

Liczba godzin 

Liczba 
ECTS 

zajęć 
dydaktycznych 

organizowanych 
przez kolegium 

indywidualnej 
pracy 

słuchacza 
razem 

1.  

Zna podstawy prawa cywilnego i 
podstawowe regulacje dotyczące spółek 
handlowych (osobowych i kapitałowych). 
Rozumie przesłanki ważności czynności 
prawnych. Zna sankcje wadliwości 
czynności prawnych oraz formy roszczeń 
prawnych. 

8 48 56 2 

2.  

Rozumie kategorię mienia jako kategorię 
prawa cywilnego. Zna pojęcia praw 
majątkowych, rzeczy ruchomych  
i nieruchomych. Zna i potrafi rozróżnić 
prawo własności, użytkowania 
wieczystego i ograniczone prawa 
rzeczowe. Rozumie zasady nabywania 
nieruchomości przez cudzoziemców. 

12 72 84 3 
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3.  

Zna ogólne zasady zawierania umów  
(w tym najem, dzierżawa, leasing, 
timesharing) oraz niedozwolone 
postanowienia umowne. 

8 48 56 2 

4.  

Posiada wiedzę nt. małżeńskich ustrojów 
majątkowych. Zna zasady zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków oraz 
zarządzania przez rodziców majątkiem 
dziecka. Wie jaka jest odpowiedzialność 
małżonków za długi oraz jakie są 
przesłanki dziedziczenia nieruchomości. 

4 24 28 1 

5.  

Zna ogólne zasady prawa 
administracyjnego. Rozumie strukturę  
i kompetencje organów administracji 
publicznej oraz proces postępowania 
administracyjnego. Rozróżnia pojęcia 
decyzji i postanowień. Zna podstawowe 
zasady postępowania sądowo-
administracyjnego oraz egzekucyjnego  
w administracji. 

4 24 28 1 

6.  

Wie jakie informacje może uzyskać  
z sądów wieczystoksięgowych i ksiąg 
wieczystych. Wie czym jest kataster 
nieruchomości. Zna zasady ewidencji 
sieci uzbrojenia tereny oraz mapy 
zasadniczej. Wie jakie informacje można 
uzyskać z map tematycznych, analiz 
oraz innych źródeł informacji  
o nieruchomościach. 

10 60 70 2,5 

7.  

Zna system planowania  
i zagospodarowania przestrzennego  
w Polsce (Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
decyzje o warunkach zabudowy) 

6 36 42 1,5 

8.  

Wie jakie kompetencje posiadają organy 
administracji publicznej w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami. Zna 
pojęcie zasobów nieruchomości. Zna 
zasady obrotu nieruchomościami Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego. Rozumie pojęcie trwałego 
zarządu oraz zasady podziałów i scaleń 
nieruchomości. Wie czym jest prawo 
pierwokupu. 

12 72 84 3 
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9.  

Zna zasady gospodarowania 
nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego, nieruchomościami 
lokalowymi, spółdzielczymi. Potrafi 
wskazać i objaśnić funkcjonowanie 
rządowych programów wspierania  
i finansowania mieszkalnictwa. 

10 60 70 2,5 

10.  
Rozumie podstawy rolnictwa i leśnictwa 
oraz gosp. wodnej. 

4 24 28 1 

11.  

Zna podstawowe pojęcia związane  
z ochroną danych osobowych. Potrafi 
wskazać organy ochrony danych 
osobowych i zna ich funkcje. Rozumie 
zasady przetwarzania danych 
osobowych. 

2 12 14 0,5 

12.  

Zna podstawowe pojęcia z zakresu 
zamówień publicznych, zakres 
podmiotowy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Rozumie zasady oraz zna 
tryby udzielania zamówień publicznych. 

4 24 28 1 

13.  

Zna pojęcie i elementy rynku oraz 
rozumie ich funkcjonowanie. Potrafi 
rozróżniać pojęcia ceny, wartości, 
dochodu, kosztu oraz zna ich znaczenie. 
Rozumie zasady postępowania 
konsumenta i producenta. Wie czym są 
czynniki produkcji i jaką pełnią funkcję. 

6 36 42 1,5 

14.  

Rozumie pojęcie nieruchomości jako 
podstawowego dobra ekonomicznego. 
Wie czym jest rynek nieruchomości  
i jakie są jego funkcje oraz jakie czynniki 
wpływają na jego funkcjonowanie. Wie 
jak prowadzone są badania i analizy 
rynku nieruchomości. Potrafi porównać 
podstawowe zasady funkcjonowania 
rynków nieruchomości w Polsce oraz  
w wybranych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej 

8 48 56 2 

15.  

Zna pojęcie inwestycji, ich rolę oraz 
klasyfikację. Zna specyfika inwestowanie 
na rynku nieruchomości oraz podmioty 
na nim występujące. Rozumie cele  
i zasady inwestowania na rynku 
nieruchomości. Zna kryteria i przykłady 
oceny ekonomicznej efektywności 
inwestycji. 

8 48 56 2 
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16.  

Zna wybrane zagadnienia systemu 
finansowego i bankowego. Rozumie 
zasady finansowania inwestycji  
i nieruchomości oraz potrafi wskazać 
źródła finansowania (własne i obce). 

6 36 42 1,5 

17.  

Zna podstawy teorii wartości pieniądza  
w czasie oraz źródła jej zmiany. Potrafi 
określić przyszłą i obecną wartość 
pieniądza. 

6 36 42 1,5 

18.  

Potrafi wymienić elementy teorii badania 
zbiorów statystycznych i zna zasady ich 
funkcjonowania. Wie czym jest model 
ekonometryczny i jego elementy. 

10 60 70 2,5 

19.  

Zna ustawę o rachunkowości oraz 
krajowe i międzynarodowe standardy 
rachunkowości. Wie jakie są 
podstawowe rodzaje, struktura i cele 
sprawozdań finansowych. Wie czym jest 
nieruchomość, jako środek trwały oraz 
jako inwestycja. Zna metody i stawki 
amortyzacji 

4 24 28 1 

20.  

Rozumie zasady polskiej klasyfikacji 
obiektów budowlanych. Zna zakres 
regulacji ustawy Prawo budowlane  
i przepisów wykonawczych. Zna zasady 
obliczania powierzchni i kubatury 
obiektów budowlanych. Wie jak wygląda 
dokumentacja obiektu budowlanego. 

10 60 70 2,5 

21.  

Zna rodzaje konstrukcji ze względu na 
zastosowany materiał, konstrukcje 
tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane 
oraz elementy konstrukcji budowlanych 
dopuszczone i wykończenia budynków. 
Posiada podstawową wiedzę nt. 
technologii wykończenia budynków, 
materiałów i instalacji wewnątrz 
budynków. 

6 36 42 1,5 

22.  

Wie czym jest projekt budowlany. Zna 
proces pozyskiwania pozwolenia na 
budowę oraz użytkowanie, zmianę 
sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego, rozbiórkę obiektu 
budowlanego. Wie jakie są obowiązki 
uczestników procesu inwestycyjnego. 

4 24 28 1 
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23.  

Zna defekty obiektów budowlanych 
wynikające z błędów projektowych, 
wykonawstwa, szkód górniczych  
i eksploatacyjnych. Zna pojęcia zużycia 
technicznego, funkcjonalnego  
i środowiskowego obiektów budowlanych 
oraz miary i sposoby ich oceny. Posiada 
wiedzę z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
elektrycznego i gazowego, zaopatrzenia 
w wodę, ochrona środowiska oraz 
certyfikacji energetycznej budynków. 

6 36 42 1,5 

24.  

Zna ogólne pojęcia z zakresu podstaw 
kosztorysowania: akty prawne, rodzaje 
kosztorysów, rola, zadania i funkcje 
kosztorysów. Wie czym jest baza 
normatywna i cenowa. Rozumie zasady 
wykonywania przedmiarów i obmiarów 
robot. 

4 24 28 1 

25.  

Zna definicję rzeczoznawcy 
majątkowego oraz działalności 
zawodowej w zakresie szacowania 
nieruchomości. Wie jaki jest zakres 
czynności zawodowych rzeczoznawcy 
majątkowego. Zna formy wykonywania 
działalności zawodowej. Wie na czym 
polega odpowiedzialność zawodowa, 
cywilna i karna rzeczoznawcy 
majątkowego. 

4 24 28 1 

26.  

Rozumie pojęcie organizacji zawodowej. 
Zna podstawy prawne działania 
organizacji zawodowych. Wie jakie są 
uprawnienia organizacji zawodowych 

2 12 14 0,5 

27.  

Rozumie pojęcie standardów 
zawodowych. Rozumie sposób ustalania 
i uzgadniania standardów zawodowych. 
Zna status prawny i struktura krajowych  
i międzynarodowych standardów wyceny 

2 12 14 0,5 

28.  

Zna istotę i cele wyceny nieruchomości. 
Zna współczesne koncepcje wyceny 
nieruchomości (szkoła brytyjska, 
amerykańska, niemiecka). Rozumie 
zależność wyceny nieruchomości  
i wyceny przedsiębiorstwa 

4 24 28 1 

29.  

Zna pojęcia wartości rynkowej oraz 
wartości nierynkowych. Rozumie 
definicję i interpretację wartości rynkowej 
według ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

6 36 42 1,5 
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30.  

Zna rodzaje podejść, metod i technik 
szacowania nieruchomości oraz zasady 
ich stosowania. Umie stosować różne 
rodzaje podejść, metod i technik  
w praktyce. 

26 156 182 6,5 

31.  

Zna pojęcia i potrafi stosować 
odpowiednie narzędzia w celu wyceny 
prawa własności, prawa użytkowania 
wieczystego i ograniczonych praw 
rzeczowych. 

10 60 70 2,5 

32.  

Rozumie pojęcia z zakresu wyceny oraz 
zna techniki wyceny niezabudowanych 
nieruchomości, zurbanizowanych 
nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi oraz lokali 
mieszkalnych, nieruchomości 
zabudowanych obiektami handlowymi, 
usługowymi i przemysłowymi. 

10 60 70 2,5 

33.  

Zna pojęcia, metody oraz potrafi 
dokonać wyceny gruntów rolnych, upraw 
sadowniczych, roślin ozdobnych  
i gruntów pod wodami. 

8 48 56 2 

34.  

Zna pojęcia, metody oraz potrafi 
dokonać wyceny nieruchomości leśnych 
oraz zadrzewionych i zakrzewionych za 
pomocą odpowiednich podejść i rozumie 
pojęcia niezbędne do dokonania tej 
wyceny. 

6 36 42 1,5 

35.  

Zna pojęcia, metody oraz z użyciem 
odpowiednich technik potrafi dokonać 
wyceny nieruchomości dla celów 
szczególnych i nieruchomości 
specjalnych. Rozumie niezbędne pojęcia 
do dokonania tej wyceny. 

22 132 154 5,5 

36.  

Posiada wiedzę z zakresu oceny stanu 
technicznego, procesu eksploatacji 
maszyn i urządzeń oraz sposobów 
wyznaczania zużycia technicznego. 
Potrafi dokonać ilościowej i jakościowej 
oceny maszyn i urządzeń. Zna istotę 
podejść stosowanych w wycenie maszyn 
i urządzeń trwale związanych z 
nieruchomością. 

4 24 28 1 
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37.  

Rozumie istotę powszechnej taksacji 
nieruchomości oraz ustalania wartości 
katastralnych w procesie powszechnej 
taksacji nieruchomości. Zna rolę  
i zadania rzeczoznawcy majątkowego  
w procesie powszechnej taksacji 
nieruchomości 

2 12 14 0,5 

38.  

Zna istotę operatu szacunkowego oraz 
opracowań i ekspertyz niestanowiących 
operatu szacunkowego, ich zakres 
tematyczny, treść oraz formę. 

4 24 28 1 

39. j 

Zna obszar i zakres działalności doradcy 
na rynku nieruchomości. Zna metody  
i narzędzia pracy doradcy oraz przykłady 
ekspertyz, opracowań i doradztwa. 

4 24 28 1 

RAZEM 276 1656 1932 69 

 
Plan nauczania obejmujący zakresy tematyczne z wykazem przedmiotów 
 

 Blok tematyczny, tytuł zajęć 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godz. 
zajęć 

1.  Cześć ogólna prawa cywilnego w 8 

2.  Podstawy prawa rzeczowego 
w 

12 

3.  Podstawy prawa zobowiązań w 8 

4.  Wybrano zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego  
i spadkowego 

w 
4 

5.  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego w 4 

6.  Źródła informacji o nieruchomościach w 10 

7.  Gospodarka przestrzenna w 6 

8.  Gospodarka nieruchomościami w 12 

9.  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze w 10 

10.  Gospodarka rolna, leśna i wodna w 4 

11.  Ochrona danych osobowych w 2 

12.  Zamówienia publiczne w 4 

13.  Podstawy ekonomii w 6 

14.  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 
w 

8 

15.  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w 8 

16.  Elementy finansów i bankowości w 6 

17.  Podstawy matematyki finansowej w 6 

18.  Podstawy statystyki i ekonometrii w 10 

19.  Elementy rachunkowości w 4 

20.  Podstawy budownictwa w 10 

21.  Przegląd technologii w budownictwie w 6 

22.  Proces inwestycyjny w budownictwie w 4 

23.  Eksploatacja nieruchomości w 6 

24.  Podstawy kosztorysowania w/ć 4 
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25.  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w 4 

26.  Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w 2 

27.  Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy 
majątkowego 

w 
2 

28.  Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości w 4 

29.  Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny w 6 

30.  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce w 26 

31.  Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych w 10 

32.  Wycena nieruchomości zurbanizowanych w 10 

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

w 
8 

34.  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych  
i zakrzewionych 

w 
6 

35.  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena 
nieruchomości specjalnych 

w 
22 

36.  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych  
z nieruchomością 

w 
4 

37.  Wycena masowa w 2 

38.  Dokumentacja procesu wyceny w 4 

39.  Doradztwo na rynku nieruchomości w 4 

 
Sposób weryfikacji efektów uczenia się 

 
Przewidywane są następujące warunki zaliczenia studiów: 

• uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych zakresem tematycznym studiów, 

• przygotowanie pracy dyplomowej, w tym sporządzenie operatu szacunkowego, 
pozytywnie ocenionego przez promotora, 

• złożenie egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej przed komisją 
egzaminacyjną. 

 


