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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Local government 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki prawne 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Tomasz Sienkiewicz 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 v 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zaliczenie w cyklu kształcenia przedmiotu: Prawoznawstwo 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Przedstawienie ustroju i zasad działania samorządu terytorialnego w Polsce 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia podstawowych pojęć 
prawnych, systemu prawnego i regulacji prawnych dotyczących 
samorządu terytorialnego. 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi korzystać z literatury o treściach dotyczących samorządu 
terytorialnego,  oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji, 
w tym źródła elektroniczne i bazy danych i na tej podstawie 
pozyskiwać konieczne informacje oraz formułować 
odpowiednie wnioski . 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje potrzebę poszerzania nabytej wiedzy dotyczącej K_K01 
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samorządu terytorialnego oraz umiejętności praktycznych  

K_02 Jest otwarty na współdziałanie i pracę w zespołach, w których 
potrafi przyjmować różne role 

K_K02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Historia samorządu terytorialnego w Polsce  
2. Administracja publiczna  
3. Prawo administracyjne  
4. Zasada praworządności, zasada legalności  
5. Zasada pomocniczości  
6. Zasada sprawiedliwości społecznej (por. definicja sprawiedliwości według Arystotelesa)  
7. Decentralizacja a dekoncentracja  
8. Źródła prawa administracyjnego  
9. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego  
10. Prawo miejscowe  
11. Trójpodział władz  
12. Struktura władzy wykonawczej  
13. Organ administracji publicznej  
14. Urząd  
15. Urząd gminy  
16. Starostwo powiatowe  
17. Urząd marszałkowski  
18. Ustrój samorządu terytorialnego  
19. Europejska Karta Samorządu Lokalnego  
20. Definicja samorządu lokalnego z EKSL  
21. Ustawowa definicja gminy  
22. Ustawowa definicja powiatu  
23. Ustawowa definicja województwa  
24. Wspólnota samorządowa  
25. Zadania gminy (min. 5)  
26. Zadania powiatu (min. 5)  
27. Zadania województwa (min. 5)  
28. Status prawny wójta, burmistrza, prezydenta miasta  
29. Status prawny starosty  
30. Status prawny marszałka województwa  
31. Status prawny radnego  
32. Zarząd powiatu  
33. Zarząd województwa  
34. Zadania własne samorządu terytorialnego a zadania zlecone  
35. Domniemanie właściwości gminy w wykonywaniu zadań  
36. Miasto na prawach powiatu  
37. Ustrój m. st. Warszawy  
38. Organy stanowiące i kontrolne samorządu terytorialnego  
39. Organy wykonawcze samorządu terytorialnego  
40. Statut gminy  
41. Tworzenie gmin  
42. Jednostki pomocnicze gmin  
43. Zakres działania gminy  
44. Przejawy jawności działania organów gminy  
45. Skład rady gminy  
46. Przewodniczący rady gminy  
47. Komisja rewizyjna  
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48. Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego przez wójta  
49. Zakaz łączenia mandatu radnego z inną działalnością  
50. Zakaz łączenia funkcji wójta z inną działalnością  
51. Liczba zastępców wójta  
52. Referendum lokalne  
53. Sołtys  
54. Gminy uzdrowiskowe  
55. Powiatowa administracja zespolona  
56. Status prawny pracowników samorządowych  
57. Związki, porozumienia, stowarzyszenia tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego  
58. Mienie komunalne  
59. Nadzór nad samorządem terytorialnym  
60. Tryb rozwiązania rady gminy  
61. Tryb ustanowienia zarządu komisarycznego  
62. Tworzenie powiatów  
63. Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez powiat  
64. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego  
65. Kontrola samorządu terytorialnego przez Najwyższą Izba Kontroli  
66. Budżet jednostki samorządu terytorialnego  
67. Uchwała budżetowa  
68. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
69. Polityka przestrzenna gminy i planowanie przestrzenne w gminie 
70. Planowanie przestrzenne w województwie 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny  Egzamin pisemny  Sprawdzona praca 

egzaminacyjna  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem  

Zaliczenie pisemne Sprawdzona pisemna 
praca zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Zaliczenie pisemne Sprawdzona pisemna 
praca zaliczeniowa 

K_02 Dyskusja Zaliczenie pisemne Sprawdzona pisemna 
praca zaliczeniowa 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Samorząd terytorialny uzyskiwane jest na podstawie 
pisemnych prac zaliczeniowych.  
Kryteria oceniania prac pisemnych:  

91 - 100% punktów - ocena 5,0  

81 - 90% punktów - ocena 4,5  

71 - 80% punktów - ocena 4,0  

61 - 70% punktów - ocena 3,5  

51 - 60% punktów - ocena 3,0  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

 - H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (wydanie najnowsze w związku z 
ostatnimi licznymi nowelizacjami, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią podręcznika a treścią 
aktu normatywnego decyduje treść aktu normatywnego). 
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
-ustawa o samorządzie gminnym 
-ustawa o samorządzie powiatowym 
-ustawa o samorządzie województwa 
- Warszawy 
-ustawa o pracownikach samorządowych 
-ustawa o referendum lokalnym 
-ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych 
-ustawa Kodeks wyborczy 
-ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
-ustawa o finansach publicznych (w zakresie dotyczącym samorządu terytorialnego, ustawy w wersji 
aktualnej na dzień testu) 

Literatura uzupełniająca 

- 
 

 

 


