
Wiedza 1. Zapoznanie się ze znaczeniem poszczególnych dokumentów administracyjnych.
2. Zebranie doświadczeń odnośnie czasu niezbędnego na uzyskanie poszczególnych 
dokumentów i ich roli w procesie inwestycyjnym.
3. Zgromadzenie wiedzy odnośnie materiałów koniecznych do uzyskania poszczególnych 
decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym,
4. Poznanie podmiotów zaangażowanych w proces realizacji inwestycji, ich ról oraz celów.
5. Poznanie podstaw tworzenia harmonogramu procesu budowlanego inwestycji.
6. Zapoznanie z procesem realizacji inwestycji i jego kamieniami milowymi.
7. Zapoznanie się z podstawami Prawa Zamówień Publicznych i ich skutkami dla podmiotów 
zobowiązanych do ich stosowania.

Umiejętności 1. Umiejętność gromadzenia informacji niezbędnych do uzyskania odpowiedniej decyzji 
administracyjnej,
2. Umiejętność oceny wpływu stanu dokumentacji nieruchomości na jej wartość inwestycyjną,
3. Podstawy obsługi programu MS Project, 
4. Umiejętność identyfikacji ?wąskich gardeł? w procesie inwestycyjnym,
5. Umiejętność przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby przetargu na roboty 
budowlane.

Kompetencje 
społeczne 1. Praktyczna wiedza w zakresie organów odpowiedzialnych za wydawanie wymaganych 

decyzji administracyjnych,
2. Rozwijanie umiejętności planowania działań w ramach projektu, 
3. Praca w grupie
4. Praca pod presją czasu

C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Informator 2015/2016

Tytuł oferty Realizacja procesu inwestycyjnego 

Sygnatura 137890 - 1173 4,50 pkt. ECTS

Prowadzący dr inż. Anna Stankowska oraz zespół: dr Jerzy Kopyra

A. Cel przedmiotu

Celem realizacji przedmiotu jest: W Części I - zdobycie przez studenta wiedzy w zakresie poszczególnych etapów 
inwestycji i procesu uzyskiwania kolejnych wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia i 
zakończenia procesu inwestycyjnego. W Części II - zapoznanie studentów z procesem wykonawczym inwestycji, z 
podmiotami zaangażowanymi w ten proces. Przedstawienie znaczenia harmonogramu inwestycji oraz zapoznanie z 
kluczowymi etapami realizacji procesu budowlanego i jego kamieniami milowymi. 

B. Program przedmiotu

Część I - Pozwolenia i decyzje administracyjne.
Część II - realizacja inwestycji budowlanej.
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F. Literatura uzupełniająca

Adamczyk W., 2011, Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa Okolski D., 2014, Prawo budowlane i nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa,  Werner W.A., 2007, Proces 
inwestycyjny: studium przypadku, Politechnika Warszawska, Warszawa 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 -Administracyjne etapy realizacji inwestycji ? wymagane decyzje i pozwolenia ? kamienie milowe 
inwestycji 

2 -Decyzja o warunkach środowiskowych

3 -Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4 -Pozwolenie na budowę, 

5 - Pozwolenie na użytkowanie, 

6 - Zaświadczenie o odrębności lokalu mieszkalnego

7 - Analiza wymaganych dokumentów i kosztów niezbędnych do poniesienia w celu uzyskania 
decyzji administracyjnej.
? Analiza rzeczywistej nieruchomości inwestycyjnej, która była przedmiotem analizy w ramach 
wcześniejszych przedmiotów.

8 -Kosztorys i harmonogram inwestycji

9 -Podmioty zaangażowane w proces realizacji inwestycji, ich rola i priorytety a. Generalny 
Wykonawca,
b. Realizacja i nadzór nad inwestycją
c. Zmiany projektowe ? rola projektanta i potencjale źródła konfliktu na linii projektant-inwestor-
wykonawca
d. Inżynier Kontraktu,
e. Kierownik projektu,
f. Największe firmy działające na rynku,

10 -Wybór wykonawcy i organizacja procesu wykonawczego przez podmioty publiczne 
a. Podstawy PZP
b. Cele PZP
c. SIWZ
d. Opis Przedmiotu Zamówienia
e. Roboty dodatkowe

11 -Umowy w procesie inwestycyjnym 

12 -Podstawy MS Projekt 

13 -Budowa rzeczowego i finansowego harmonogramu inwestycji ?z wykorzystaniem 
oprogramowania MS Project 

14 - Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia dotyczące inwestycji budowlanej i przygotowanie 
przetargu na wykonanie inwestycji

15 -Wizytacja inwestycji w trakcie budowy 

D. Semestralny plan zajęć
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Pellicer E., 2008, Zarządzanie budową,  Borowicz A., 2005, Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym 
i gospodarce nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  Kisilowska H. (red.), 2010, Proces 
inwestycyjno-budowlany : wzory pism i umów, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa, Miedziński B. 2012, 
Podstawy zarządzania projektami, Jański, Warszawa, Bryx M, (red), 2006, Wybrane aspekty finansowania i organizacji 
rynku nieruchomości, SGH, Warszawa 

J. Elementy oceny końcowej

egzamin tradycyjny 50%

ćwiczenia 50%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Stankowska A., Szuba M., Social consultations as a unit of education in range of influence on environment of magnetic 
field 50 Hz by high voltage transmission lines., XVII Scientific ? Technical Conference, ELSAF, 23-25 September, 
Szklarska Poręba 2009. Stankowska A., Szuba M., The possibility, perspective and the conditioning of realization of the 
high voltage power transmission cables in urban agglomerations, XVII Scientific ? Technical Conference, ELSAF, 23-25 
September, Szklarska Poręba 2009. 

Stacj. Sob. niedz. Popołud.

Ogółem: 45 24 45

Konwersatorium 21 10 21

e-learning 24 14 24

I. Wymiar i forma zajęć

M. Metody prowadzenia zajęć
kejsy
udział praktyków
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