
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrocław, 4 marca 2022 r. 

Harmonogram zajęć – MS TEAMS 

Studia Podyplomowe Prawa 

Gospodarki Nieruchomościami  

Rok akademicki 2021/2022, semestr II 

Sobota: 05.03.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć 
nazwa przedmiotu prowadzący 

(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

9:10-9:25 MS TEAMS 
 

Omówienie spraw organizacyjnych/przedstawienie 

wykładowców 
dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr  

- Kierownik SPPGN 

9:30-11:45 wykład MS 

TEAMS 
3 godziny  Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi 

 

 dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr  
 

  12:30 - 14:00  wykład MS 

TEAMS 
2 godziny Zarząd gruntami w pasie drogowym   dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr 

Sędzia WSA w Opolu 

  14:15 - 15:45 
wykład MS 

TEAMS 
2 godziny Zarząd gruntami w pasie drogowym  dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr  

Sędzia WSA w Opolu 
 

Niedziela: 06.03.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

 (wykład/ 

warsztat)  

liczba godzin 

zajęć 
nazwa przedmiotu prowadzący 

(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

   9:30 - 11:00 wykład MS 

TEAMS 
2 godziny Podstawy prawa ochrony zabytków dr Monika Drela, WPAiE UWr  

 11:15 - 12:45 
 
 
 
13:15 - 15:30 
 

wykład MS 

TEAMS 

 

wykład MS 

TEAMS 

2 godziny 
 
 
 
 

3 godziny 
 

 
 Podstawy prawa ochrony zabytków 

 
 

Wybrane zagadnienia prawa przekształceń 
własnościowych w samorządzie terytorialnym 

 

dr Monika Drela, WPAiE UWr  
 
 
 
 
 

Stanisław Hojda, Prezes SKO we Wrocławiu 
 

Sobota: 12.03.2022 
 

 

forma zajęć 

liczba godzin 

zajęć 

  

godziny bloku (wykład/ 

warsztat) (1 godz. zajęć - 45 

minut) 

nazwa przedmiotu prowadzący 

9:30-11:00 wykład MS 

TEAMS 
2 godziny Określanie wartości nieruchomości  

przez rzeczoznawcę majątkowego 
dr hab. inż. Monika Podwórna (Politechnika 

Wrocławska)  

   11:15 - 12:00 warsztat MS 

TEAMS 
1 godzina 

Określanie wartości nieruchomości przez 
rzeczoznawcę majątkowego 

 

dr hab. inż. Monika Podwórna (Politechnika 
Wrocławska)   

  12:30  - 14:45 wykład MS 

TEAMS 
3 godziny Podstawowe zagadnienia prawa  

gospodarki odpadami  mgr Tomasz Judecki - SKO we Wrocławiu  

     

Niedziela: 13.03.2022 
  

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

9:30-11:00 
 
 

  11:15 - 12:45 

wykład MS 

TEAMS 

wykład MS 

TEAMS 

 
2 godziny 

 
 

2 godziny 
 

 
Podstawy prawa ochrony zabytków  

 
 

Podstawy prawa ochrony zabytków  
 

dr Monika Drela, WPAiE UWr 
 
 

dr Monika Drela, WPAiE UWr  
 



 

13:15 - 14:45    warsztaty 

 MS TEAMS 
2 godziny   Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi 

 

  dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr  
 

 

Sobota: 19.03.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

 
  9:30 - 11:45   

wykład MS 

TEAMS 
3 godziny   Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi 

 
dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr   

  12:30 - 14:00 
 
 
 
  14:15 - 15:45 
 

wykład MS 

TEAMS 

 

wykład MS 

TEAMS 

2 godziny 
 
 
 
 

2 godziny 
 

Podstawy prawa egzekucji administracyjnej  

z nieruchomości 

 

Podstawy prawa egzekucji administracyjnej  

z nieruchomości 

dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr 
Sędzia WSA w Opolu 

 
 

dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr 
Sędzia WSA w Opolu 

  

  

Sobota: 26.03.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

9:30-11:00 
 
 

   11:15 - 12:45 

wykład MS 

TEAMS 

wykład MS 

TEAMS 

 
2 godziny 

 
 
 

2 godziny 
 

Elementy prawa podatkowego 
 
 

Elementy prawa podatkowego 

prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr 
       sędzia NSA 

 
prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr 

       sędzia NSA 
 

   13:15 - 15:30   
wykład MS 

TEAMS 
3 godziny 

  Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  

z nieruchomości 
mgr Tomasz Judecki - SKO we Wrocławiu   

 

Niedziela: 27.03.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

9:30-11:00 
wykład MS 

TEAMS 2 godziny 
 

Elementy prawa podatkowego 
 

  
prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr 

       sędzia NSA 
    

11:15 - 12:00 
 
   

 
  12:00 - 12:45 

 

wykład MS 

TEAMS 

warsztaty 

MS TEAMS 

 

1 godzina 
 
 
 

1 godzina 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności 

 

 
Stanisław Hojda, Prezes SKO we Wrocławiu 

 
 
 

Stanisław Hojda, Prezes SKO we Wrocławiu 
 

  13:15 - 14:45 
wykład MS 

TEAMS 

 

2 godziny 

Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami  

lokalowymi (w tym spółdzielczymi) 

 

  

dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr   

 

 

 

 

Sobota: 02.04.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

   9:30 - 11:45 
 
   12:00-12:45 

warsztaty MS 

TEAMS 

wykład 

3 godziny 
 
 

1 godzina 

 
Elementy prawa podatkowego 

 
Elementy prawa podatkowego 

 

prof. dr hab. Paweł Borszowski, UWr 
       sędzia NSA 

 
 

   13:15-15:30   
wykład MS 

TEAMS 
3 godziny 

 

  
  Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami  

lokalowymi (w tym spółdzielczymi) 
 

dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr    

 



 
 

 

 

 

Sobota: 23.04.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wyk/ćw/se 

m/warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz zajęć - 45 

minut) 

9:15-10:45 wykład MS 

TEAMS 
2 godziny Zasady współdziałania organów administracji 

publicznej. Umowy publicznoprawne 
dr Barbara Kowalczyk 

11:00-13:15 wykład MS 

TEAMS 3 godziny 

Wybrane zagadnienia ogólnego postępowania 

administracyjnego 

dr hab. Krzysztof Sobieralski prof. UWr/ sędzia 

WSA 
 

Niedziela: 03.04.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 
 
 9:30-11:00 
 
 

  11:15 - 12:45 
 
 

wykład MS 

TEAMS 

wykład MS 

TEAMS 

2 godziny 
 
 
 

2 godziny 
 

Elementy prawa spadkowego   

 

Elementy prawa spadkowego 

   

dr Monika Drela, WPAiE UWr 
 
 

dr Monika Drela, WPAiE UWr   

  13:15-14:45 
wykład MS 

TEAMS 2 godziny  Prawo o notariacie mgr Adam Tkaczyński  
notariusz  

 

Sobota: 9.04.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

9:30-11:45 wykład MS 
TEAMS 

3 godziny 
Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami 

 lokalowymi  
(w tym spółdzielczymi) 

dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr     

  12:15 -13:45 
wykład MS 

TEAMS 
2 godziny 

 

  Nieruchomość jako składnik majątku spółek prawa 

handlowego – zagadnienia praktyczne 

  dr Artur Marek Ganicz  

notariusz 

  14:00 -15:30   wykład MS 

TEAMS 
2 godziny 

Nieruchomość jako składnik majątku spółek prawa 

handlowego – zagadnienia praktyczne 

 

dr Artur Marek Ganicz  
notariusz   

  

Niedziela: 10.04.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin 

zajęć nazwa przedmiotu prowadzący 
(1 godz. zajęć - 45 

minut) 
 
  9:30-11:00 
 
 

   
 
    11:15 - 12:45 

 
 

wykład MS 

TEAMS 

 

wykład MS 

TEAMS 

 

 
2 godziny 

 
 
 
 
 

2 godziny 
 
 

Elementy prawa spadkowego   

 

 

 

Elementy prawa spadkowego 

 

dr Monika Drela, WPAiE UWr 
 
 
 
 
 

dr Monika Drela, WPAiE UWr    

  13:00 -14:30 wykład MS 

TEAMS 
2 godziny Wywłaszczenie nieruchomości   dr Martyna Sługocka  

  14:45 -16:15  wykład MS 

TEAMS 
2 godziny  Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

 
dr Ewa Tokarek-Kurnik   

 

 



 

 

 

Niedziela: 
 

22.05.2022 

godziny 
bloku 

 

forma zajęć 
(wykład/ 
warsztat) 

liczba godzin 
zajęć 

(1 godz. zajęć - 
45 minut) 

nazwa przedmiotu 

 

prowadzący 

 
 9:30 -11:00 

wykład MS 
TEAMS 

 
  2 godziny 

Własność wód i gruntów pod wodami  
- problematyka  cywilnoprawna 

 
dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr       

 
11:15-12:45   

wykład MS 
TEAMS 

 
  2 godziny 

Zarys cywilnoprawnej odpowiedzialności Skarbu 
Państwa i j.s.t. w zakresie  
gospodarki nieruchomościami 

 
dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr       

 

Sobota: 7.05.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin zajęć 
nazwa przedmiotu prowadzący 

(1 godz. zajęć - 45 minut) 

   9:30 -11:45 Wykład   
MS TEAMS 3 godziny 

 

 Podstawy prawa budowlanego 

 

dr hab. Marcin Miemiec, prof. UWr,  
sędzia WSA w stanie spoczynku 

   12:15-13:45 
 
 
  13:00 -14:30 
 

Wykład  

MS TEAMS 

Wykład  

MS TEAMS 

 
2 godziny 

 
 

2 godziny 
 
 

 Podstawy prawa egzekucji sądowej z nieruchomości 
 
Podstawy prawa egzekucji sądowej z nieruchomości 
 

SSO Katarzyna Wręczycka  
 Sędzia wizytator ds. egzekucyjnych 

 
 
 

  

Niedziela: 8.05.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin zajęć 
nazwa przedmiotu prowadzący 

(1 godz. zajęć - 45 minut) 

   9:30-11:00 warsztaty  

MS TEAMS 
2 godziny 

Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami  
lokalowymi (w tym spółdzielczymi) 

  
dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr 

 11:30 -13:45 
wykład  

MS TEAMS 3 godziny 
 

Podstawy prawa budowlanego 

  

dr hab. Marcin Miemiec, prof. UWr,  
sędzia WSA w stanie spoczynku 

  
 

Sobota: 21.05.2022 
 

godziny bloku 
forma zajęć 

(wykład/ 

warsztat) 

liczba godzin zajęć 
nazwa przedmiotu prowadzący 

(1 godz. zajęć - 45 

minut) 

9:30-11:45 
wykład MS 

TEAMS 
3 godziny 

 

Opłaty samorządowe (renta planistyczna,  

opłata adiacencka, itd.)   Gabriel Węgrzyn, sędzia WSA we Wrocławiu 

   12:00-13:30 
warsztaty MS 

TEAMS 2 godziny Opłaty samorządowe (renta planistyczna,  
opłata adiacencka, itd.)    Gabriel Węgrzyn, sędzia WSA we Wrocławiu   

14:00:15:30 
wykład MS 

TEAMS 2 godziny   Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami  
lokalowymi (w tym spółdzielczymi) dr hab. Elżbieta Klat- Górska, prof. UWr       

 



W   semestrze  letnim  zostaną przeprowadzone  egzaminy  z  następujących  przedmiotów:  

1. Elementy prawa podatkowego 
2. Podstawy prawa ochrony zabytków 
3. Elementy prawa spadkowego  
4. Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami lokalowymi (w tym spółdzielczymi)   

  
 EGZAMINY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE  

W TERMINACH I NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ PROWADZĄCYCH PODCZAS PIERWSZYCH ZAJĘĆ. 

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenia. W celu zaliczenia semestru II i przygotowania świadectwa ukończenia studiów, wymagana jest 

pozytywna ocena z egzaminów, a także uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów (oceny oraz zaliczenia zostaną przez wykładowców wpisane w 

protokołach w systemie USOSweb). Słuchacz powinien dokonać weryfikacji, czy oceny/zaliczenia zostały wpisane do protokołu USOSweb i zgłoszenia 

ewentualnego ich braku do wykładowcy lub do kierownika studiów. 


