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Cel przedmiotu /
modułu:

Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu
problematyki ustroju, zadań, zasad organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zapoznanie z
podstawowymi zasadami działalności prawodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego.
Wykształcenie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu problemów, kazusów i
opracowywaniu projektów rozstrzygnięć niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t., regulaminu organizacyjnego aparatu
pomocniczego, uchwał w sprawie wyboru organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów
stanowiących). Wykształcenie umiejętności argumentacji i polemiki. Utrwalenie nawyków do
kontynuowania zainteresowań prezentowaną problematyką prawa samorządu terytorialnego w okresie po
ukończeniu studiów, w tym np. dotyczących zmian w podziale kompetencji pomiędzy administracją
rządową i samorządową, tworzenia nowych struktur organizacyjnych w samorządzie terytorialnym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa administracyjnego, w
tym zwłaszcza pozycji prawnej samorządu terytorialnego w systemie władz publicznych.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. Student ma wiedzę w zakresie ustroju, zadań, zasad
organizacji, a także konstruowania i funkcjonowania
samorządu terytorialnego.

K_W08

S2A_W02,

2. Identyfikuje i rozumie najważniejsze problemy z zakresu
prawa samorządu terytorialnego oraz Zasad techniki
prawodawczej.

K_W11

S2A_W01,

3. Zna zasady etyki zawodowej.

K_W22

S2A_W07,

4. Zna i właściwie konfrontuje rozbieżne poglądy
przedstawicieli doktryny i judykatury oraz systematyzuje i
ocenia stosowane w tym zakresie argumenty.

K_U05

S2A_U02,
S2A_U03,
S2A_U05,

5. Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i
organizacyjne z zakresu prawa samorządu terytorialnego.

K_U09

S2A_U06,
S2A_U07,

6. Potrafi poprawnie opracować projekty rozstrzygnięć
niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego.

K_U10

S2A_U06,
S2A_U07,

7. Posiada zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy i
rozumie potrzebę kontynuowania zainteresowań prezentowaną
problematyką prawa samorządu terytorialnego.

K_K01

S2A_K01,

8. Posiada zdolność do udzielania porad prawnych w
nieskomplikowanych stanach faktycznych i prawnych w
dziedzinie prawa samorządu terytorialnego.

K_K07

S2A_K02,
S2A_K05,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Pojęcie i miejsce samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym państwa. Podstawy prawne ustroju samorządu
terytorialnego.

2

2. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego.

3

3. Ogólna charakterystyka zadań jednostek samorządu terytorialnego (pojęcie, klasyfikacja, formy wykonywania).

3

4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego (tworzenie, zadania, ustrój, mienie). Status prawny
jednostek pomocniczych gminy (tworzenie, zadania, ustrój).

4

5. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania powiatu (tworzenie, zadania, ustrój, mienie). Miasto na prawach
powiatu.

3

6. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego (tworzenie, zadania, ustrój, mienie).

3

7. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego.

3

8. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego.

3

9. Status prawny radnego. Status prawny pracowników samorządowych.

3

10. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego (krajowe: związek, porozumienie, stowarzyszenie;
międzynarodowe zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego). Problemy organizacji i funkcjonowania wielkich
miast.

3

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Zasady organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Ustrój samorządu gminnego, powiatowego i
województwa.

10

2. Stanowienie aktów prawa miejscowego.

15

3. Kontrola i nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

5

Metody kształcenia

Wykład w formie multimedialnej.
Wykład i ćwiczenia - analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska judykatury i doktryny z dyskusją.
Ćwiczenia:
- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń;
- rozwiązywanie kazusów z wykorzystaniem tekstów aktów normatywnych i dorobku orzeczniczego sądów.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

* egzamin pisemny

1,2,3,4,5,7,8,

* sprawdzian

1,2,3,4,5,

* projekt

1,2,5,6,

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i pozytywnych wyników sprawdzianów.
Ocena końcowa jest oceną z testu końcowego złożonego z 45 pytań (30 pytań jednokrotnego wyboru i 15
pytań otwartych). Student wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród proponowanych 3
wersji.
Test końcowy obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu i ćwiczeń oraz zalecanej
literatury przedmiotu. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo
rozwiązany test umożliwia uzyskanie 45 punktów.
Forma i warunki
zaliczenia

Zasady oceniania testu są następujące:
44-45 pkt - bardzo dobry;
40-43 pkt - dobry plus;
36-39 pkt - dobry;
32-35 pkt - dostateczny plus;
27-31 pkt - dostateczny;
poniżej 27 pkt - niedostateczny.
Student, który uzyska ocenę bardzo dobry z ćwiczeń ma prawo do tzw. premii, tj. podwyższenia oceny
końcowej z przedmiotu, odpowiednio, z oceny dostateczny do oceny dostateczny plus, z oceny
dostateczny plus do oceny dobry, z oceny dobry do oceny dobry plus, z oceny dobry plus do oceny bardzo
dobry.

Literatura podstawowa

Dolnicki B. (2012): Samorząd terytorialny. Wolters Kluwer, Warszawa
Izdebski H. (2011): Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. LexisNexis, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Dolnicki B. (red.) (2010): Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa
Dolnicki B. (red.) (2007): Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa
Dolnicki B. (red.) (2012): Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w konsultacjach

20

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

35

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6

