
Praca w branży nieruchomości często stawia przed wykonawcą danego zawodu – 

zarządcy, pośrednika lub rzeczoznawcy – specyficzne wyzwania, których podjęcie wymaga 

konkretnej, wyuczonej wiedzy. Niemniej jednak, bez względu na to, z jakim obszarem 

gospodarki nieruchomościami się utożsamiamy, prędzej czy później w swojej karierze 

zawodowej możemy trafić na nieruchomości, które wymagają niekonwencjonalnego 

i kreatywnego podejścia do ich zarządzania, analizy rynku czy wyceny. Są to nieruchomości 

nietypowe – temat przewodni konferencji Real Estate Meeting, która odbyła się w Warszawie 

w okresie od 18 do 20 kwietnia w roku 2011. Organizatorem niniejszej konferencji było SKN 

Inwestycji i Nieruchomości współpracujące z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Szkoły 

Głównej Handlowej. Nasze Koło Naukowe reprezentowali: Agnieszka Chmiel, Agnieszka 

Kania, Weronika Kowal, Magdalena Krakowczyk, Piotr Radomski i Wojciech Zając. 

Już od pierwszego dnia studenci kół naukowych z całej Polski – SKN Nieruchomości 

z Katowic, Koło KN Grunt z Krakowa, Koło Naukowe Inwestor z Sopotu, SKN Propertus 

z Poznania – mieli okazję poznać firmy działające w szeroko pojętej gospodarce 

nieruchomościami (doradztwo, zarządzanie, wycena, etyka zawodowa, inwestycje, analiza 

rynku) takie jak: Axi Immo, RICS, Cushman & Wakefield, King Sturge, Knight Frank oraz 

Real Estate Management ING. Konferencja została zainicjowana przez Kierownika Katedry 

Inwestycji i Nieruchomości SGH w Warszawie – prof. dr hab. Marka Bryxa, który 

przedstawił problem inwestowania w nieruchomość nietypową na przykładzie  zabytkowego 

budynku SGH. Okazało się, iż teren, na którym położony jest budynek posiada niekorzystny 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwia optymalne 

zagospodarowanie terenu oraz utrudnia stworzenie lepszej przestrzeni publicznej dla 

studentów i pracowników naukowych. Ponadto, prof. dr hab. Marek Bryx zwrócił także 

uwagę na niepowtarzalną architekturę budynku, pozwalającą na wykorzystanie światła 

słonecznego do oświetlenia parteru. Kolejna wystąpienia dotyczyły wyceny nieruchomości 

komercyjnych metodą pozostałościową, zarządzania nieruchomością nietypową na 

przykładzie Centrum Nauki Kopernik, due diligence (zarządzanie i asset management, 

badanie rynku, wycena, analiza finansowa) nieruchomości nietypowych, analizy przypadku 

zarządzania Złotymi Tarasami oraz RICS, będącego gwarantem standardów zawodowych  

w zakresie wysokiej jakości świadczonych usług, specjalistycznej wiedzy oraz etyki. 

Wszyscy studenci otrzymali materiały z przeprowadzonych prezentacji. 

Drugiego dnia zostaliśmy zaproszeni na viewing nieruchomości, w której znajduje się 

siedziba firmy Procter & Gamble. Dowiedzieliśmy się na czym polega facility management 

w rzeczowej firmie (zarządzanie nieruchomościami przez firmę zewnętrzną, nie tylko 



w sensie technicznym, ale również biznesowym) jak również poznaliśmy bogatą 

infrastrukturę sportowo – rekreacyjną  i gastronomiczną z jakiej mogą korzystać wszyscy 

pracownicy korporacji.  

Ostatniego dnia konferencji wzięliśmy udział w case study – warsztatach dotyczących 

doradztwa inwestycyjnego (biznesowego), zorganizowanych przez firmę 

PricewaterhouseCoopers. Zadaniem każdego z zespołów było ustalenie wartości dwóch 

nieruchomości nietypowych metodą pozostałościową, a tym samym wskazanie 

najkorzystniejszej dla inwestora oferty. Do naszej dyspozycji były dane dotyczące analizy 

rynku oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studenci musieli wykazać się 

umiejętnościami analitycznymi oraz wiedzą z zakresu analizy ekonomicznej. Każdy 

z uczestników warsztatu otrzymał certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu. Wolny czas 

pomiędzy spotkaniami studenci mogli wykorzystać na zwiedzanie Warszawy, spotkania 

w pubach oraz klubach.  

Podsumowując, konferencja REM okazała się ciekawym i niezapomnianym 

doświadczeniem dla wszystkich jej uczestników. Udział w niej pozwolił studentom na 

poszerzenie posiadanej wiedzy oraz na integrację z innymi kołami naukowymi.  

Wojciech Zając 


