
SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości  

(rozpoczęcie listopad 2022) 

TEL.: 95 733 66 68 

EMAIL: podyplomowe@wsb.gorzow.pl;  

 

DATA 
GODZINA 

PRZEDMIOT / ILOŚĆ 

GODZIN 
SALA 

19.11.2022r. 

09.00-09.45 

 

09.50-13.05 

Spotkanie organizacyjne 

 

Zarządca nieruchomości – 

status prawny, etyka 

zawodowa, organizacje 

zawodowe  (2w+2ćw) 

5 

 

7 

20.11.2022r. 09.00-13.55 

Zarządzanie 

nieruchomościami 

komercyjnymi (wspólnoty, 

duże nieruchomości 

komercyjne – 

wielkopowierzchniowe) 

(2w+4ćw) 

7 

03.12.2022r. 09.00-16.25 

Podstawy budownictwa, 

nadzór budowlany, 

dokumentacja techniczna 

nieruchomości (4w+5ćw) 

7 

04.12.2022r. 09.00-14.45 

Eksploatacja 

nieruchomości, w tym 

przeglądy techniczne                     

i remonty, bezpieczeństwo 

użytkowe (3w+4ćw) 

7 

21.01.2023r. 

09.00-12.15 

 

 

 

 

 

 

12.20-13.55 

Część ogólna prawa 

cywilnego – kodeks 

cywilny. Rodzaje i zakres 

umów w zarz. 

nieruchomościami 

(2w+2ćw) 

 

Seminarium (2 ćw) 

7 

22.01.2023r. 09.00-13.05 

Podstawy postępowania 

administracyjnego (2w+ 

3ćw) 

7 

18.02.2023r.  09.00-13.55 

Podatki i opłaty związane             

z nieruchomościami 

(2w+4ćw) 

7 

19.02.2023r. 9.00-13.55 
Plan zagospodarowania 

przestrzennego (6ćw) 
7 

04.03.2023r. 
09.00-12.15 

 

Ochrona danych 

osobowych – zakres                         

i sposób udzielania 

informacji (2w+2ćw) 

7 

05.03.2023r. 09.00-13.55 

Mediacje i negocjacje                    

w zarządzaniu 

nieruchomościami (6ćw) 

7 

mailto:podyplomowe@wsb.gorzow.pl


18.03.2023r. 

09.00-12.15 

 

 

12.20-16.25 

Elementy ekonomii, 

finansów i bankowości 

(4ćw) 

Elementy analizy 

finansowo-ekonomicznej. 

Ocena ekonomicznej 

efektywności inwestycji 

(2w+3ćw) 

7 

19.03.2023r. 

 

9.00-13.05 

 

 

 

 

13.10-17.15 

Wybrane zagadnienia                     

z zakresu prawa 

rodzinnego i spadkowego 

(2w+3ćw) 

 

Podstawy wyceny 

nieruchomości i elementy 

kosztorysowania (3w+2ćw) 

7 

01.04.2023r. 

 

09.00-13.05 

 

 

 

 

 

 

13.10-16.25 

Gospodarka 

mieszkaniowa i prawo 

spółdzielcze, w tym 

Ustawa o własności lokali; 

Ustawa o gospodarce 

nieruchomości (2w+3ćw) 

 

Podstawy wyceny 

nieruchomości i elementy 

kosztorysowania 

(1ćw+3ćw) 

7 

02.04.2023r. 

 

09.00-14.45 

Praktyczne aspekty 

zarządzania 

nieruchomością – plan 

zarządzania (7w) 

7 

22.04.2023r. 

09.00-14.45 Praktyczne aspekty 

zarządzania 

nieruchomością – plan 

zarządzania (7ćw) 

7 

  23.04.2023r. 

09.00-15.35 Zarządzanie 

nieruchomościami 

komercyjnymi (wspólnoty, 

duże nieruchomości 

komercyjne – 

wielkopowierzchniowe) 

4w+4ćw 

7 

13.05.2023r. 

 

09.00-13.55 

 

 

 

 

 

14.00-15.35 

Wybrane zagadnienia 

prawne związane                             

z ochroną zabytków oraz 

pozyskiwaniem środków 

na ich ochronę  (3w+3ćw) 

 

Zarządzanie zasobami 

wpisanymi do rejestru 

zabytków (2 w) 

 

7 

14.05.2023r. 
09.00-14.45 

 

 

Praktyczne aspekty 

zarządzania 7 



 

 

14.50-16.25 

nieruchomością – plan 

zarządzania (7ćw) 

 

Seminarium 2h 

27.05.2023r. 

09.00-13.55 Zarządzanie                                         

i administrowanie 

wynajmem nieruchomości 

(2w+4ćw) 

7 

28.05.2023r. 09.00-17.15 

Zarządzanie zasobami 

wpisanymi do rejestru 

zabytków (3w+7ćw) 

7 

 


