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Informacje ogólne 
28 maja 2018 (poniedziałek) 
14.00 - 15.00 Rejestracja uczestników – SDP Dom Pracy Twórczej. 
15.10 - 17.45 Prezentacja Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami PW,  

Sesja doktorancka,  
Wycena w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych 

18.00 Zebranie sprawozdawczo wyborcze TNN (dla członków TNN) 
19.30 - 22.00 Kolacja w plenerze (grill). 
29 maja 2018 (wtorek)   
9.00 - 9.30 Uroczyste otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości. 
9.30 - 14.00 Sesje plenarne. 
14.00 - 14.45 Przerwa obiadowa. 
15.00 - 16.30 Sesje plenarne. 
17.30 - 18.30 Wycieczka po Kazimierzu Dolnym.  
19.30 - 24.00 Uroczysta kolacja. 
30 maja 2018 (środa)  
9.00 - 12.15 Sesje plenarne. 
12.15-13.00 - Zakończenie konferencji; obiad. 
 
 

Program Konferencji 
 

28 maja 2018 r. (poniedziałek) 
14.00 – 15.00 Rejestracja uczestników.  
15.10 – 15.30 Prezentacja Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami PW  dr hab. 
Katarzyna Mikulska – Sobolewska  
15.30 – 16. 45 Sesja doktorancka, prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Źróbek, dr inż. 
Agnieszka Bieda (wystąpienia 15-minutowe). 
 M. FIGURSKA – Wykorzystanie różnych metod teselacji w analizach rynku nieruchomości -

UWM w Olsztynie  
 I. SEROCKA -Polityka przestrzenna gmin w kontekście podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej -UWM w Olsztynie. 
 B. ŚPIEWAK –Próba sformułowania kryteriów doboru metod statystycznych wykrywania 

obserwacji odstających na potrzeby analizy rynku nieruchomości, AGH w Krakowie. 
 S. MACHAŁA – Wpływ walorów kulturowych na wartość nieruchomości zabytkowych w 

Polsce - USz. 
16.45 – 17.45 Wycena w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych—

prowadzący dr hab. Iwona Foryś. 
 M. HABDAS, J. KONOWALCZUK -Prawno-ekonomiczne aspekty szacowania spadku wartości 

nieruchomości w obszarach organicznego użytkowania portów lotniczych- UE w 
Katowicach.  

 M. TOMECKI -Formułowanie tez dowodowych w sprawach dotyczących odszkodowań w OOU 
-UE w Katowicach. 

 R.CELLMER, M. BEŁEJ – Analiza wpływu OOU na wartość nieruchomości - UWM w 
Olsztynie. 

18.00 Zebranie sprawozdawczo wyborcze TNN 
19.30 - 22.00 Kolacja grillowa w plenerze. 
 

29 maja 2018 r. (wtorek) 
9.00 – 9.30 Uroczyste otwarcie konferencji oraz wystąpienia zaproszonych gości, 
9.30 – 10.30 I sesja plenarna, prowadzący: dr hab. Anna Barańska, dr inż. Marek Walacik 
(wystąpienia 12-minutowe). 
• E. KUCHARSKA- STASIAK -Piętnaście mitów o wartości rynkowej nieruchomości -UŁ. 
• S. KOKOT -Próba identyfikacji społeczno-gospodarczych czynników poziomu cen mieszkań 

w wybranych miastach w Polsce -USz. 
• K. ŻELAZOWSKI -Konwergencja cen na regionalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce -UŁ. 
• M. DOSZYŃ - Indywidualne pojemności nośników informacji Hellwiga, a wpływ atrybutów 

w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości -USz. 
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę 
10.45 – 12.00 II Sesja plenarna, prowadzący: dr hab.Małgorzata Renigier-Biłozor,  
dr inż. Tomasz Budzyński  (wystąpienia 12-minutowe). 
 J. Hozer, S. Kokot, S. Gnat -Problem wyznaczania terenów elementarnych na potrzeby 

zalgorytmizowanej wyceny nieruchomości -USz.. 
 R.GACA -Cena, jako miernik wartości rynkowej nieruchomości -Stowarzyszenie 

Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. 
 I. RĄCKA, D. PROWSE - Czas ekspozycji nieruchomości na australijskim rynku 

nieruchomości mieszkaniowych -PWSZ w Kaliszu. 
 T. ADAMCZYK -Metody bootstrapowe w analizie zmienności cen nieruchomości w czasie- 

AGH w Krakowie. 
 M.SIEJKA -Rynek gruntów deweloperskich - analiza i perspektywy rozwoju, na przykładzie 

miasta Krakowa -UR w Krakowie. 
12.15 – 12.30 Przerwa na kawę 
 
 
 
 
 

Rada Naukowa  Komitet organizacyjny 

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – 
przewodnicząca 
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – z-ca 
przewodniczącego 
prof.dr. hab. Karol Noga  
prof. dr hab. Józef Hozer 
prof. dr hab. Maria Trojanek 
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek 
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH 
dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT 
dr hab. Maria Hełdak  
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH 
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM  

dr hab. inż Katarzyna Sobolewska-
Mikulska, prof. PW   - przewodnicząca 
dr hab. inż. Małgorzata Renigier - Biłozor, 
prof. UWM - z-ca przewod.  
dr inż. Tomasz Budzyński  
dr inż. Natalia Sajnóg 
dr inż. Marek Walacik  
dr inż. Andrzej Biłozor 
dr inż. Kamilla  Górska - Koplińska  
dr inż. Elżbieta Zysk 

 



 
12.30 – 14.00 III Sesja plenarna, prowadzący:. prof. dr hab. Józef Hozer, dr.inż. 
Małgorzata Krajewska  (wystąpienia 12-minutowe). 
 M. RENIGIER-BIŁOZOR, M. WALACIK – Analiza wrażliwości jako narzędzie wspomagające 

określanie najkorzystniejszego sposobu użytkowania nieruchmosci - UWM w Olsztynie. 
 A. BIEDA, P. PARZYCH -Wycena nieruchomości o niejednorodnym przeznaczeniu -AGH w 

Krakowie.  
 J. KONOWALCZUK, T. RAMIAN -Wyznaczanie granic rynku w analizach wykorzystywanych do 

szacowania nieruchomości -UE w Katowicach 
 J. ZYGA –Modelowanie wartości nieruchomości a jej szacowanie -PL. 
 K. MATKOWSKA, M.BALAWEJDER K. NOGA -Badania ankietowe dotyczące czynników 

wpływających na wartość szacunkową gruntów -Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-
Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 

 VU NGOC XUAN, I. FORYŚ -The management of Vietnam real estate market with lessons from 
Poland -USz. 

14.00 – 15.15  Przerwa obiadowa 
15.20 – 16.40 IV Sesja posterowa – dr Alina Źróbek-Różańska, dr inż. Jan Kazak 
(wystąpienia 3 minutowe przy posterze). iwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  
 A. ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKA -Ponad milion studentów -najemców w Polsce. Analiza preferencji -

UWM w Olsztynie.preferencji 
 W. KRUPOWICZ, N. SAJNÓG, A. BORKOWSKI - Zastosowanie metod geostatystycznych do oceny 

oddziaływania odcinków „3+3” II linii metra na kształtowanie się rynku nieruchomości 
lokalowych mieszkalnych w Warszawie -PW. 

 I. DITTMANN - Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie dostępności dochodowej mieszkań w 
Polsce – UE we Wrocławiu. 

 K. DMYTRÓW, A. GDAKOWICZ, E. PUTEK SZELĄG -Metody badania współzależności zmiennych 
jakościowych na rynku nieruchomości -USz. 

 J. BRZEZICKA, K. KOBYLIŃSKA - Zjawisko „contagious bubble” na rynku nieruchomości -UWM 
w Olsztynie. 

 A. BARAŃSKA -Liniowe i nieliniowe wagowanie cech nieruchomości -AGH w Krakowie. 
 J. KAZAK - Chłonność czy pojemność obszarów – metody szacowania na lokalnym rynku 

nieruchomości -UP we Wrocławiu. 
 K. NAJBAR, K. KANIA- Znaczenie współpracy dewelopera z zarządcą nieruchomości w 

kreowaniu sukcesu ich działalności -UE w Krakowie. 
 J. SZREDER -Adaptive Project Framework jako metoda zarządzania projektami 

deweloperskimi na przykładzie przedsięwzięcia Kaszubska Ostoja -AP w Słupsku 
 M. KRAJEWSKA, E. SIEMIŃSKA - Analiza aktualnego i optymalnego sposobu użytkowania 

nieruchomości  w procesie  określania wartości rynkowej – studium przypadku – studium 
przypadku- UMK w Toruniu. 

 M.WALACIK - Metody wyznaczania porównywalnych rynków a  wycena nieruchomości -
UWM w Olsztynie. 

 E.PUTEK SZELĄG,I. FORYŚ - Nieklasyczny model masowej wyceny nieruchomości rolnych 
USz. 

 K. OLBIŃSKA - Zrównoważone zarządzanie na rynku nieruchomości - UŁ. 
 J. PAŁUBSKA -Problematyka wpływu obszarów ograniczonego użytkowania na wartość 

nieruchomości AGH w Krakowie.  
 Ł. KULESZA -Przydatność ortofotomapy w procesie uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - PŚ w Kielcach.  
 T. BUDZYŃSKI, N. CZARKOWSKA -Analiza wpływu zmian w regulacjach prawnych na obrót 

nieruchomościami rolnymi -PW. 
 A. KLIMACH -Wykorzystanie opracowań kartograficznych do ujawnienia przebiegu 

służebności przesyłu, jako jeden z przejawów gospodarki nieruchomościami (Land 
Administration System) -UWM w Olsztynie.preferencji 

 A. CIENCIAŁA -Wybrane aspekty gospodarki nieruchomościami stanowiącymi przedmiot 
własności osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych -PŚ w Kielcach. 

 J. TANAŚ -Badanie preferencji ujawnionych nabywców na paznańskim rynku 
mieszkaniowym UG. 

 A. MIKLASZEWSKA -Instytucjonalne uwarunkowania zmian zawodu pośrednika na rynkach 
nieruchomości -UŁ. 
 
17.30 - 18.30 Wycieczka po Kazimierzu Dolnym.  
19.30 - 24.00 Uroczysta kolacja 
 

30 maja 2018 r. (środa) 
 
9.00 – 10.30 V Sesja plenarna, prowadzący: dr hab. inż. Piotr Parzych, dr inż. Natalia 
Sajnóg (wystąpienia 12-minutowe). 
 M. ZAŁĘCZNA -Wypełnianie obowiązków ustawowych w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych przez miasta wojewódzkie- UŁ. 
• W. LIZIŃSKA -Wykorzystanie i potencjał terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach 

ekonomicznych w Polsce -UWM w Olsztynie. 
 A. CIEŚLA, Z. RATAJ, R. IWAŃSKI - Potrzeby mieszkaniowe osób starszych a polityka 

mieszkaniowa gmin w Polsce. Na przykładzie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i 
szczecińskiej- PW. 

 Z. RATAJ,A. CIEŚLA - Potrzeby mieszkaniowe osób starszych a polityka mieszkaniowa gmin 
w Polsce – UE w Poznaniu. 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 
10.45 – 12.00 VI Sesja plenarna, prowadzący: prof. dr hab. Karol Noga, dr hab. inż. 
Radosław Cellmer  (wystąpienia 12-minutowe). 
 A. ZWIROWICZ-RUTKOWSKA, A. MUCZYŃSKI - Założenia  projektowe systemu 

geoinformacyjnego na potrzeby zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi gminy -
UWM w Olsztynie. 

 S. PALICKI - Możliwości włączenia deweloperów w procesy rewitalizacji zasobów 
mieszkaniowych UE w Poznaniu. 

 A. TREMBECKA A., KWARTNIK-PRUC - Problemy gospodarowania nieruchomościami w 
aspekcie roszczeń o zwrot - AGH w Krakowie. 

 R. WOLSKI -Notowania spółek deweloperskich jako predyktor koniunktury na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych – UŁ. 

12.00 – Zakończenie konferencji. 
  
12.15 - Obiad. 
 
 
 


