
   

  

  

 

 

KURS: ZARZĄDCA 
NIERUCHOMOŚCIAMI. 
LICENCJA ZAWODOWA 

 

.

 

 
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy niezbędnej 
do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami. 
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami 
dotyczącymi podstaw prawa cywilnego i budowlanego. 
Pozyskają informację o odpowiedzialności prawnej 
zarządcy. 
Poszerzą wiedzę na temat definicji i rodzajów 
nieruchomości, prowadzenia dokumentacji obiektowej 
oraz umiejętności rozliczania mediów. 
Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące 
planowania finansowego, w tym przepływów 
finansowych, kalkulacji opłat za media oraz czynsz, jak 
również kalkulacji budżetu operacyjno - finansowego. 
 

 

Moduł I – 25 czerwca (Szkolenie online) 
Podczas spotkania omówione zostaną 
podstawowe zagadnienia prawne dotyczące 
szeroko rozumianej gospodarki 
nieruchomościami. 
Podstawy prawa. 
1. Konstytucja w nieruchomościach. 
2. Kodeks Cywilny w nieruchomościach. 
3. Prawo Administracyjne i gospodarka 

przestrzenna. 
4. Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami - podstawowe zasady rynku nieruchomości. 
5. Ustawa o Własności Lokali - zarząd nieruchomością wspólną. 

Moduł II – 26 czerwca (Szkolenie online) 
Podczas spotkania omówiony zostanie zakres zadań zarządcy oraz zagadnienia dotyczące 
odpowiedzialności prawnej oraz kompetencje miękkie, takie jak komunikacja w relacjach zawodowych 
z użytkownikami nieruchomości. 

WAŻNE INFORMACJE O KURSIE: 

Proponujemy Państwu udział w Kursie zarządcy 
nieruchomościami kończącym się wydaniem licencji 

zawodowej. Licencja będzie sygnowana przez Instytut 
Aktywizacji Zawodowej TRANSFER oraz 

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Nieruchomości 
TRANSFER. 

Zajęcia kursu realizowane będą w sesjach 
weekendowych w formule online, egzamin zaś 

w formule stacjonarnej. Całość kursu to 54 godziny 
(trzy sesje weekendowe i egzamin). 

W ramach zajęć kursanci poza uzyskaniem wiedzy 
teoretycznej, uczestniczyć będą również w zajęciach 

praktycznych w terenie zapoznając się z wybraną 
nieruchomością komercyjną i nieruchomością 

mieszkaniową. 
Wykładowcami są specjaliści i praktycy zawodów 

nieruchomościowych i różnych dziedzin prawa 
posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe 

i dydaktyczne. 
Uczestników kursu obejmować będzie 12 miesięczne 
nieodpłatne wsparcie zawodowe prowadzone przez 
wykładowców oraz rabat na dodatkowe publikacje 

zawodowe min. Poradnik Administratora 
Nieruchomości. 

Zjazd w dniu 16 lipca odbędzie się w Warszawie, al. 
Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum 

Konferencyjno-Szkoleniowe 

KURS ONLINE 

 25-26 czerwca,  

2-3, 9-10, 16 lipca 2022 r. 



Działalność zawodowa.  
1. Zakres czynności zarządcy obiektu. 
2. Odpowiedzialność prawna i zawodowa zarządcy – przykłady. 
3. Ubezpieczenie OC i NNW zarządcy nieruchomości. 
4. Zasady etyki zawodowej - transparentność ofert, służebność zawodowa. 
5. Komunikacja w relacjach zawodowych z uczestnikami rynku nieruchomości – przykłady. 
6. Zapobieganie i rozwiązywanie sporów z użytkownikami lokali i z serwisami technicznymi. 

 
Moduł III – 2 lipca (Szkolenie online) 

Spotkanie zostanie poświęcone przedstawieniu zagadnień związanych z prawem budowlanym, w tym 
Rozporządzeniem o warunkach technicznych, kontrolach okresowych stanu nieruchomości, 
inwentaryzacją oraz ochronie przeciwpożarowej i BHP. 
Utrzymanie techniczne. 
7. Prawo Budowlane - eksploatacja i inwestycje. 
8. Rozporządzenia o warunkach technicznych. 
9. Inwentaryzacja fundamentem zarządzania. 
10. Kontrole okresowe (PB i KW). 
11. Prowadzenie dokumentacji i KOB. 
12. Ochrona przeciwpożarowa i BHP. 

 
Moduł IV – 3 lipca (Szkolenie online) 

Informacje o nieruchomościach i użytkownikach. 
W trakcie IV spotkania prowadzący przedstawią informacje o opłatach za nieruchomości, 
z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące ochrony 
praw lokatorów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, dyrektywy o sygnalistach 
oraz praw konsumenta. 
1. Źródła informacji o nieruchomościach - omówienie źródeł na przykładach. 
2. Opłaty w nieruchomościach - przykłady, stawki. 
3. Ochrona lokatora - interpretacje i przykłady. 
4. Ochrona praw konsumenta - zasady, terminy, uprawnienia, przedawnienie roszczeń. 
5. Ochrona danych osobowych - RODO – przykłady. 
6. Dyrektywa o sygnalistach oraz deklaracja źródeł ciepła. 

 
Moduł V – 9 lipca (Szkolenie online) 

Podczas spotkania uczestnicy pozyskają wiedzę o rodzajach nieruchomości, sposobie ich 
zagospodarowania oraz umowach najmu i dzierżawy. 
Rodzaje nieruchomości i sposobów korzystania. 
1. Rodzaje nieruchomości (mieszkaniowe, komercyjne i publiczne). 
2. Rodzaje korzystania z nieruchomości (najem, własność itd.) 
3. Umowa najmu i dzierżawy – jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy. 
4. Prawa i obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, sportowych itp. 
5. Zmiana sposobu użytkowania wg. art. 71 PB – interpretacje i przykłady. 
6. Zgłaszanie danych do zagospodarowania odpadami na przykładach. 

 
Moduł VI – 10 lipca (Szkolenie online) 

Spotkanie IV w całości będzie poświęcone omówieniu zagadnień finansowych, w tym opracowaniu 
budżetu operacyjno-finansowego nieruchomości, sposobie kalkulowania oraz rozliczania opłat 
nienależnych do właściciela oraz optymalizacji procesu zarządzania finansowego. 
Przepływy finansowe.  
1. Sporządzenie planu zarządzania - omówienie na przykładzie. 
2. Opracowanie budżetu operacyjno - finansowego - omówienie na przykładzie. 
3. Sposoby optymalizacji procesu zarządzania - omówienie na przykładach. 
4. Kalkulowanie opłat i planowanie przychodów oraz kalkulowanie czynszu – marketing. 
5. Rozliczanie opłat niezależnych od właściciela. 



 
 

Moduł VII – 16 lipca (Szkolenie stacjonarne) 
Podczas ostatniego zjazdu realizowanego w formule stacjonarnej odbędzie się testowy egzamin oraz 
przedstawione zostaną narzędzia usprawniające praktyczne zarządzanie nieruchomością, w tym 
autorskie kalkulatory excel wspomagające pracę zarządcy. 
Zarządzanie w praktyce. 
1. Wejście do lokalu, a ochrona miru domowego. 
2. Dokumentowanie awarii i wyliczenie jej skutków. 
3. Narzędzia usprawniające zarządzanie w praktyce. 
4. Excel - kalkulatory wspomagające pracę zarządcy. 
5. EGZAMIN w formie testu. 
6. Ogłoszenie wyników egzaminu. 

 
 
 
 
 

Kurs dedykowany dla wszystkich zainteresowanych osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie, 
pracujących lub zamierzających pracować w zawodzie zarządcy nieruchomości. 
Zapraszamy: 
1. Administratorów i zarządców nieruchomości, którzy chcą uzyskać dodatkową wiedzę i podnieść swoje 

kompetencje, 
2. Członków wspólnot mieszkaniowych, 
3. Pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych (w tym spółek komunalnych) 

i budownictwa społecznego, 
4. Pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzania nieruchomościami (Gminy, 

Powiaty, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami), 
5. Pracowników spółek komunalnych. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organizator kursu 

 

 

 

 
 
 

Partnerzy kursu 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Kurs: Zarządca nieruchomościami. Licencja zawodowa 

  
Zajęcia będą realizowane w formie webinarium on line. 

 

25-26 czerwca, 2-3, 
9-10, 16 lipca 2022 r. 

Zajęcia w godzinach 10:00-15:00 

  

Cena: 1449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
kursu ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym zawodowym kursie on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
egzamin w formie stacjonarnej zakończony uzyskaniem licencji zawodowej 
roczne nieodpłatne wsparcie zawodowe  

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 29 
barbara.tekien@okst.pl; szkolenia@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy ……………………………………………………………………………………… 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze 
przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 
Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.  

 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
 


