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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Kod 
 przedmiotu: 

Ap-A-02P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Agnieszka Gandecka 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie słuchaczom struktury społeczności lokalnej. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat 
tego, czym są społeczności lokalne, jakie są ich elementy konstytutywne oraz jakie znaczenie odgrywa społeczność lokalna 
w życiu jednostki oraz szerszych struktur społecznych. Program obejmuje treści dotyczące wiedzy teoretycznej dotyczącej 
socjologicznych koncepcji społeczności lokalnej oraz dyrektyw praktycznych dotyczących psychospołecznych i 
ekologicznych podstaw funkcjonowania społeczności lokalnej.  

 
Celem kształcenia jest: 
˗ posługiwania się pojęciami z zakresu socjologii 
˗ zapoznanie ze strukturą społeczności lokalnej, 
˗ przekazanie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania społeczności lokalnych, układów lokalnych.  
˗ zapoznanie z metodologią badań nad społecznościami lokalnymi.  
˗ wykształcenie umiejętności analizy lokalnych warunków rozwoju społeczno – kulturowego. 
˗ dostrzegania ukrytych aspektów życia społecznego i zdolności badawczego spojrzenia na nie 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Pozytywnie zaliczony przedmiot socjologia i 
metody badań socjologicznych 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Zna najważniejsze strategie rozwoju lokalnego i 
regionalnego 

Kolokwium K_W26 

W02 
Wie, jakie mechanizmy społeczne, ekologiczne, 
geograficzne i psychiczne wpływają na kształt i 
funkcjonowanie społeczności lokalnej 

Kolokwium K_W26 

W03 
Zna sposoby promowania rozwoju lokalnego, 
poprawy jakości funkcjonowania organów 
administracji samorządowych 

Kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
Umie zidentyfikować problemy zarządzania 
strukturami samorządowymi w koncepcjach 
zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego 

Kolokwium K_U29 

U03 

objaśnia reguły społeczne odgrywające szczególną 
rolę w strukturach bezpośrednio i pośrednio 
związanych z wykonywaniem funkcji 
administracyjnych 

Kolokwium K_U28 

U04 
umie zastosować wiedzę teoretyczną do 
rozwiązywania problemów w społecznościach 

Kolokwium K_U29 
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lokalnych 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej w społecznościach lokalnych 

Kolokwium K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

Kolokwium K_K06 

K03 
potrafi w sposób odpowiedzialny wykonywać 
powierzone zadania 

Kolokwium K_K05 

K04 

rozumie potrzebę  ciągłego dokształcania się 
(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia 
podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych 

Kolokwium K_K01 

 
 

Treści kształcenia: 
1. Historyczny i metodologiczny kontekst rozwoju badań socjologicznych nad społecznościami lokalnymi. Community studies 
jako odrębny nurt badań w socjologii amerykańskiej, rozwój i doświadczenia polskiej monografistyki.  
2. Społeczność lokalna jako przedmiot badań socjologicznych. Renesans lokalności. Zwrot ku problematyce społeczności 
lokalnych w dobie globalizacji.  
3. Społeczność lokalna w perspektywie wybranych orientacji teoretycznych w socjologii. Elementy konstytutywne i elementy 
składowe społeczności lokalnej.  
4. Społeczności lokalne jako społeczności terytorialne – przestrzeń społeczna i kulturowa.  
5. Wybrane koncepcje rozwoju lokalnego. Rozwój endogenny i założenia koncepcji rozwoju neoendogennego. Założenia i 
idee rozwoju zrównoważonego. 
6. Tożsamość kulturowa jako czynnik konstytutywny społeczności lokalnej.  
7. Władza lokalna. Elity i liderzy w społecznościach lokalnych. 
8. Podmiotowość społeczności lokalnych.  
9. Partycypacja społeczna. Aktywizacja społeczności lokalnych.  
10. Metodologia badań układów lokalnych. 
11. Tworzenie perspektywicznych strategii rozwoju dla społeczności lokalnych.  
12. Ekorozwój a strategia zintegrowanej restrukturyzacji społeczności lokalnej. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następującą kryteriów: 
(0-50)% - nast.        (70-80)% - db 
(50-60)% - dst        (80-90)% - db plus 
(60-70)% - dst plus        (90-100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium (min. 60%) 

 
Literatura podstawowa:  
˗ Turowski J., Socjologia – wielkie struktury społeczne, Warszawa 2002. 
˗ Dzieńdziura K., Liderzy w społecznościach lokalnych, Zielona Góra 1994. 
˗ Krzysztofek K., Szczepański M. S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 

2002. 
˗ Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002. 

˗ Literatura uzupełniająca: 
˗ Jałowiecki B., Szczepański M.S., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2002. 
˗ Lewenstein B., Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne, Warszawa 1999. 
˗ Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, 

Łódź 1995. 
˗ Seręga Z., Czynniki rozwoju lokalnego, Kraków 1993. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  

 

Nazwa przedmiotu: 
PRAWO ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-A- 03P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 (E) 15 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 (E) 9 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Marek Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy prawniczej wymaganej w działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania 
nieruchomościami i obejmuje omówienie podstawowych instytucji prawnych z dziedziny planowania przestrzennego, prawa 
budowlanego i gospodarki nieruchomościami, dla których wspólną cechą jest publicznoprawna ingerencja w prawo 
własności nieruchomości .   

 
Cel kształcenia: 
Opanowanie zasad i nabycie umiejętności z zakresu podstaw wiedzy prawniczej, koniecznej do poprawnej analizy zdarzeń 
zachodzących w związku z gospodarowaniem nieruchomościami, a w szczególności w związku z obrotem nimi.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstaw prawa 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań 
prawnych w zakresie wystarczającym do współpracy 
z organami lokalizacyjnymi, administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz organami 
właściwymi w sprawach wywłaszczania i zwrotu 
nieruchomości wywłaszczonych 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin  

K_W25 

W02 

pozna podstawowe instytucje  prawa 
zagospodarowania przestrzeni, w których 
obowiązujące prawo przewiduje możliwość 
dokonywania publicznoprawnej ingerencji w prawo 
własności nieruchomości 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_W25 

Umiejętności 

U01 

potrafi stosować podstawowe instytucje z zakresu 
prawa zagospodarowania przestrzeni: uczestniczyć w 
procedurze opracowania studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a także w procedurze wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

aktywność na zajęciach, 
˗ kolokwium, egzamin 

K_U28 

U02 
umie także ubiegać się o w/w decyzje aktywność na zajęciach, 

kolokwium, egzamin 
K_U28 

U03 umie uczestniczyć w procedurach związanych z aktywność na zajęciach, K_U28 
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przygotowaniem inwestycji do realizacji (pozwoleń na 
budowę, zawiadomień o przystąpieniu do 
wykonywana robót budowlanych,  zgłoszeń 
zakończenia budowy, zawiadomień o zmianie 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego, umie  
zwalczać skutki samowoli budowlanej 

kolokwium, egzamin 

U04 

umie wydać decyzję o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości, umie uczestniczyć w postępowaniu 
scaleniowo-podziałowy, w postępowaniu związanym 
z wykonaniem ustawowego prawa pierwokupu 
przysługującego gminie, w postępowaniu 
wywłaszczeniowym, w postępowaniu zwrotowym oraz 
w postępowaniu o ustalenie opłat adiacenckich 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 

za wyjątkiem samodzielnego przygotowania 
projektów: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, potrafi samodzielnie rozwiązywać 
problemy związane z działalnością tych komórek 
organizacyjnych administracji, które zajmują się 
załatwianiem spraw z zakresu prawa 
zagospodarowania przestrzeni 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_K02 

K02 
może też ubiegać się o uzupełnienie wiedzy, przede 
wszystkim praktycznej,  niezbędnej do uzyskania 
wpisu a listę samorządu zawodowego urbanistów 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, egzamin 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
˗ Uwarunkowania prawne w aspekcie historycznym; 
˗ Charakterystyka obowiązujących regulacji prawnych; 
˗ Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
˗ System aktów planowania przestrzennego; 
˗ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
˗ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jego treść, forma oraz tryb uchwalania; 
˗ Skutki uchwalenia planu miejscowego; 
˗ Lokalizacja inwestycji bez planu miejscowego; 
˗ Charakterystyka prawa budowlanego; 
˗ Zasada wolności budowlanej; 
˗ Reżimy określające warunki przystępowania do wykonywania robót budowlanych; 
˗ Pozwolenie na budowę; 
˗ Reżimy zakończenie robót budowlanych; 
˗ Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego; 
˗ Samowola budowlana;  
˗ Administracyjne zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości; 
˗ Instytucja scalenia nieruchomości i ponownego ich podziału; 
˗ Ustawowe prawo pierwokupu; 
˗ Wywłaszczenie nieruchomości; 
˗ Zwrot nieruchomości wywłaszczonej; 
˗ Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.  
 
Ćwiczenia: 
˗ Tematyka ćwiczeń pokrywa się z tematyką wykładów z uwzględnieniem orzecznictwa oraz analizy casusów. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ W zależności od omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są zróżnicowane metody dydaktyczne, przede 

wszystkim konwencjonalna i problemowa. Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniową i metodę pokazu. 
Opracowywane są referaty i prezentowane wyniki ustaleń. 
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Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu (egzaminu), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
Literatura: 
˗ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2010; 
˗ J. Siegień, Prawo budowlane, Warszawa 2003; 
˗ J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2002. 
˗ Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012 
 
Akty prawne: 
˗ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi; 
˗ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 
˗ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651). 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
POSTĘPOWANIE  

SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-A-04P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Ewa Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym.  
 
Cel kształcenia: 
Celem nauczania w ramach przedmiotu „Postępowanie sądowoadministracyjne” jest przekazanie studentom pogłębionej 
wiedzy na temat postępowania sądowoadministracyjnego i  jego specyfiki. Przede wszystkim zaś wykład dotyczy weryfikacji 
decyzji administracyjnej przed wojewódzkim sądem administracyjnym. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość zagadnień z 
zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna pojęcia związane z procedurą sądowo 
administracyjną 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_W25 

W02 
ma wiedzę o zasadach obowiązujących w tym 
postępowaniu 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_W25 

W03 
 wie o procedurach weryfikacji decyzji 
administracyjnej oraz  możliwości wzruszenia 
orzeczenia sądu I instancji 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność sporządzenia skargi do sądu 
administracyjnego 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_U28 

U02 
potrafi określić podstawy skargi kasacyjnej aktywność na zajęciach, 

praca kontrolna 
K_U28 

U03 
potrafi na podstawie akt sprawy  podjąć właściwe 
rozstrzygnięcie sądowoadministracyjne 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_K02 

K02 
 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_K06 

K03 
będzie potrafił  odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji ustalonego przez siebie lub 
innych zadania 

aktywność na zajęciach, 
praca kontrolna 

K_K03 
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Treści kształcenia: 
˗ Sądowa kontrola administracji jej geneza i funkcje 
˗ Ewolucja sądowej kontroli administracji                                         
˗ Przedmiot i zasady postępowania sądowoadministracyjnego 
˗ Zakres działania sądów administracyjnych 
˗ Podmioty postępowania sądowo administracyjnego 
˗ Czynności postępowania 
˗ Postępowanie przed sądem I Instancji 
˗ Szczególne tryby postępowania 
˗ Orzeczenia sądowe 
˗ Postępowanie odwoławcze 
˗ Wznowienie postępowania 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. W zależności od 

omawianego zagadnienia na wykładach stosowane są różne metody. Dominuje forma polegająca na przygotowywaniu 
przez studentów (najczęściej w grupach) referatów obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu sądowej kontroli 
administracji, które następnie są przez nich prezentowane w formie ustnej. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę  
 
Literatura: 
˗ Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi , W. Chróścielewski, J. P. Tarno,  

Warszawa 2004; 
˗ J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006; 
˗ B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011. 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W 

ADMINISTRACJI 
Kod 

 przedmiotu: Ap-A-05P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Ewa Szewczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym w 
administracji.  

 
Cel kształcenia: 
Celem nauczania w ramach przedmiotu „Postępowanie egzekucyjne” jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na 

temat postępowania egzekucyjnego i  jego specyfiki. Przede wszystkim zaś wykład dotyczy egzekucji obowiązków 

wynikających z decyzji administracyjnej i  środków prawnych, jakimi w tym postępowaniu dysponuje wierzyciel i 

zobowiązany. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość zagadnień z 

zakresu prawa administracyjnego 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
zna zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w 
administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_W25 

W02 
posiada wiedzę o organach i zasadach 
prowadzenia egzekucji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_W25 

W03 
ma wiedzę o instytucjach postępowania 
egzekucyjnego w administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_W25 

Umiejętności 

U01 
rozumie siatkę pojęciową postępowania 
egzekucyjnego w administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_U28 

U02 

posiada umiejętność stosowania przepisów prawa 
egzekucyjnego w administracji, wykorzystuje 
orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki 
egzekucji w administracji oraz informacje 
zgromadzone w bazach danych do analizy 
konkretnych zjawisk  ze sfery egzekucji w 
administracji 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do pracy w administracji 
publicznej 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium, 

K_K06 
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egzamin 

K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji ustalonego przez siebie lub innych 
zadania. 

aktywność na zajęciach, 
kolokwium,  

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
˗ Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
˗ Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
˗ Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego.  
˗ Środki egzekucyjne. 
˗ Tok postępowania egzekucyjnego. 
˗ Zbieg egzekucji. 
˗ Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. 
˗ Postępowanie zabezpieczające. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Zajęcia dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania egzekucyjnego. Na ćwiczeniach stosuje się metody 

ćwiczeniowe. 
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na ocenę 
 
Literatura: 
˗ Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi ,W. Chróścielewski, J. P. Tarno,  

Warszawa 2004; 
˗ B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: 
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY I PROGRAMÓW 

POMOCOWYCH 
Kod 

przedmiotu: 
Ap-A-06P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 18 -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: doc. dr Andrzej Łączak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje swym zakresem fundusze i programy pomocowe UE oraz metody aplikowania. Analizie podlegają 
źródła finansowania oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie o charakterze infrastrukturalnym. Studenci 
zapoznają się z rodzajami funduszy europejskich oraz systemem organizacyjnym i celami programów pomocowych. Zostaną 
także zapoznani z elementami programowania oraz warunkami wsparcia w ramach programów pomocowych. 
 
Cel kształcenia: 
˗ Nabycie umiejętności analizy programów pomocowych w celu identyfikacji źródeł finansowania, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania wniosków aplikacyjnych, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce celami europejskiej polityki regionalnej, 
˗ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce zasadami finansowania europejskiej polityki regionalnej 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa administracyjnego, 
podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej 
 
Efekty kształcenia 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
posiada wiedzę z zakresu prawa funduszy 
europejskich i potrafi stosować przepisy prawne w 
praktyce 

Kolokwium K_W25 

W02 
posiada wiedzę z zakresu zasad przygotowywania 
wniosków o dofinansowanie i potrafi stosować ją w 
praktyce 

Kolokwium K_W26 

W03 
posiada wiedzę obejmującą cele europejskiej 
polityki regionalnej na lata 2007 – 2013 

Kolokwium K_W17 

Umiejętności 

U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska 
polityczne w obszarze funduszy UE  oraz potrafi 
wykorzystywać to do działań praktycznych 

Przygotowanie 

wniosku K_U05 

U02 

wykorzystuje wiedzę do analizowania procesów w 
polityce regionalnej 

Przygotowanie 

wniosku K_U29 

U03 

posiada umiejętność przewidywania zmian w 
systemie zarządzania funduszami wynikającego ze 
zmian prawnych w Unii Europejskich oraz 
samodzielnie potrafi ocenić konsekwencje 
wynikające z tego faktu 

Przygotowanie 

wniosku 
K_U03 

U04 
prawidłowo posługuje się regulacjami prawnymi z 
zakresy funduszy UE oraz potrafi stosować je w 

Przygotowanie 
K_U19 
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praktyce wniosku 

U05 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu 
praktycznym – posługuje się programami i 
aplikacjami służącymi do aplikowania w ramach 
programów UE 

Przygotowanie 

wniosku K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
Od strony praktycznej jest przygotowany do pracy 
w administracji publicznej związanej z organizacją i 
wdrażaniem funduszy UE 

Kolokwium K_K02 

K02 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 

zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wykorzystywać 
ją do współdziałania w grupie 

Kolokwium K_K06 

K04 
potrafi w sposób odpowiedzialny wykonywać 
powierzone zadania poprzez właściwą identyfikację 
problemów 

Kolokwium K_K07 

K05 
posiada świadomość znaczenia postępowania w 
sposób profesjonalny i etyczny 

Kolokwium K_K04 

 
Treści kształcenia: 

1. Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych.  
2. Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy UE – akty prawne i wytyczne. 
3. System wdrażania funduszy europejskich. 
4. Programy operacyjne 
5. System wyboru projektów 
6. Zarządzanie oraz tworzenie projektów 
7. Elektroniczne wnioski w ramach programów współfinansowanych z EFRR 
8. Przygotowanie celu i opisu projektu 
9. Budżet projektu 
10. Harmonogram projektu 

 
Metody/techniki dydaktyczne: 
Zajęcia praktyczne oraz interaktywne z wykorzystaniem wniosków elektronicznych oraz Generatorów Wniosków Aplikacyjne. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
˗ kolokwium na zakończenie semestru 
˗ obecność na zajęciach 
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst    (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst    (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus   (90 -100)% - bdb 
 
Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie na oceny na podstawie kolokwium. 
 
Literatura podstawowa: 

1. Bogdan Ekstowicz, Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju 
społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Toruń 2010. 

2. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw, 2007 – 2013, pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz, 
Michała Gwizdy, Magdaleny Kosewskiej-Kwaśny, wyd. Beck, 2008. 

3. Andrzej Łączak, Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków europejskich, Sulechów 2006.  
4. Nowak Alojzy Z., Milczarek D., Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2006. 
5. Analiza porównawcza wybranych aspektów systemów wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2007-

2013 w Polsce i wybranych państwach UE : raport / [przygotowany przez PSDB], Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2009 ( dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl)., 

6. Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2011 (dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury u rozwoju – www.mir.gov.pl) 

http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
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7. Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 r. (dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury 
u rozwoju – www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

8. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dz. Urz. C 83 z dnia 30 marca 2010 roku.( dostęp na stronie 
www.mir.gov.pl., oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Literatura uzupełniająca: 
9. Jan Śliwa, Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców, Warszawa 2012. 
10. Przemysław Dubiel, Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Warszawa 2012. 
11. Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe pod red. 

Wiesławy Miemiec, Wrocław 2012. 
12. Iwona Nurzyńska, Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce, 

Warszawa 2011. 
13. Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2004.  
Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Polski krok do integracji, Atla2, Wrocław 2000. 

Materiały pomocnicze: 
1. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020  
2. Dokumenty dotyczące polityki regionalnej w latach 2007-2013: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,  

- Programy Operacyjne. 
2. Strony internetowe: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej. 

 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

http://www.mir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog?sessionid=2013040213505824161&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=192.168.1.3%2b1235%2bDEFAULT&patronhost=192.168.1.3%201235%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Fundusze%20Unii%20Europejskiej%20a%20system%20finansowania%20inwestycji%20ze%20%c5%9brodk%c3%b3w%20publicznych%20w%20Polsce%20%2f%20Iwona%20Nurzy%c5%84ska.&beginsrch=1
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PWSZ w Sulechowie 

Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

 

Nazwa przedmiotu: USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ 
Kod 

 przedmiotu: 
Ap-A-07P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 

ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Kania, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot obejmuje pogłębioną wiedzę na temat struktury, zakresu zadań i wybranych aspektów działalności organów 
ochrony prawnej w RP, tj. sądów wszystkich typów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Straży 
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb operacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, korporacji prawniczych ( notariat, adwokatura, radcowie prawni ), Prokuratura, służby 
skarbowe podległe Ministrowi Finansów.    
 

Cele kształcenia: 
Rozumienie roli, znaczenia oraz konstytucyjnych i ustawowych kompetencji poszczególnych organów ochrony prawnej dla 
prawidłowego funkcjonowania państwa i wolności jednostki; rozumienie systemu ochrony prawnej opartego na przymusie 
państwowym i dobrowolnym zrzeczeniu się przez obywatela należnych mu uprawnień i wolności osobistych na rzecz 
zbiorowości; rozumienie znaczenia i potrzeby funkcjonowania każdego z organów ochrony prawnej, orientacja w kierowaniu 
wniosków oraz wszelkich pism do właściwych organów ochrony prawnej oraz ich sporządzanie. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: Podstawowa znajomość prawa i 

wiedzy o społeczeństwie 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 

Sposób sprawdzenia 

efektu  

kształcenia 

Odniesienie do 

efektów kierunkowych 

Wiedza 

W01 

nabywa wiedzę o podstawowych organach ochrony 

prawnej w RP 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium  

K_W25 

W02 

nabywa wiedzę o funkcjonowaniu państwa i jego 

aparatu przymusu 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

W03 

nabywa wiedzę o zasadach konstytucyjnego 

ograniczenia praw i wolności obywatelskich dla 

dobra wspólnego 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

Umiejętności 

U01 

potrafi zwrócić się do właściwego organu o ochronę 

prawną 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 
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U02 

potrafi prawidłowo zdiagnozować stan naruszenia 

prawa i potrzebę pomocy ze strony organów 

państwowych 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_U28 

U03 

potrafi w sposób samodzielny ocenić konsekwencje 

dla podmiotu naruszającego porządek prawny 

aktywność na 

zajęciach 

kolokwium 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 

jest przygotowany do samodzielnej oceny stopnia 

naruszenia przepisów prawa 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K03 

K02 

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 

zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K06 

K03 

potrafi optymalnie ocenić swój obowiązek żądania 

pomocy prawnej od właściwych organów 

aktywność na 

zajęciach, 

kolokwium 

K_K03 

 

Treści kształcenia: 
• Organizacja i zadania sądów powszechnych w RP, 

• Organizacja i zadania organów Prokuratury w RP, 

• Organizacja i zadania Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, 

• Organizacja i funkcjonowanie adwokatury, 

• Organizacja i zadania Najwyższej Izby Kontroli, 

• Rzecznik Praw Obywatelskich w RP. 
 

 

Metody/techniki dydaktyczne: 
Wykład – w zależności od omawianego problemu - metody konwencjonalne lub problemowe. 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  

( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 

(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 

(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach 

 
Literatura podstawowa : 
-  M. Żmigrodzki, B. Szmulik, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2005, 
-  J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2013, 
Literatura uzupełniająca: 
-  A. Karwacki, Ustrój organów ochrony prawnej, Legionowo 2001. 

 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: EKONOMIKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Kod 
 przedmiotu: Ap-A-08P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 15 - -  - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 9 - -  - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Jurkowska  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 
Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz procesów i zjawisk 
zachodzących w Europie i obejmuje zagadnienia prawne UE, przedstawia procesy zachodzące we współczesnym świecie, 
system podmiotowy i instytucjonalny UE, integrację walutową oraz cele, zasady i instrumenty polityk wspólnotowych UE.  
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie i rozumienie pojęć, a także prawidłowości i problemów związanych z ekonomiką integracji europejskiej oraz 
nabycie umiejętności do poprawnej analizy zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w Europie.  

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość podstawowych zagadnień 
dotyczących Unii Europejskiej 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat procesów integracyjnych  
w Europie 

dyskusja, aktywność 
na zajęciach, 

kolokwium 
K_W25 

W02 zna istotę powstania, cele i zadania UE dyskusja, aktywność 
na zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

W03 
zna główne zasady funkcjonowania Unii Gospodarczo-
Walutowej oraz ma podstawową wiedzę na temat 
integracji walutowej 

dyskusja, aktywność 
na zajęciach, 

kolokwium 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 
ekonomiczno-społecznych występujących w Europie  

zadania 
rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_U29 

U02 
posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów na 
temat procesów integracyjnych w Europie 

dyskusja K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy na temat procesów 
integracyjnych w Europie 

aktywność na 
zajęciach  

K_K01 

K02 jest otwarty na świat i zrozumienie dla innych kultur K_K02 

K03 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  
i umiejętności 

K_K01 
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Treści kształcenia: 
Wykłady: 
Wykład wprowadzający do przedmiotu ekonomiki integracji europejskiej.  Globalizacja i jej uwarunkowania. Integracja 
regionalna.  
Cele, warunki i formy integracji europejskiej. Cele i formy integracji europejskiej  
System podmiotowy Unii Europejskiej. System instytucjonalny Unii Europejskiej. Funkcje i skład instytucji unijnych. Tryb i 
sposób ich powoływania. Zakres kompetencji. 
System prawny Unii Europejskiej. Źródła prawa wspólnotowego. Podstawowe akty prawne.  
Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele i założenia polityki regionalnej w latach 2007 – 2013 oraz 2014-2020. 
Analiza danych dotyczących zróżnicowania poziomu życia i tempa wzrostu gospodarczego w różnych krajach Europy 
Integracja walutowa. Definicje, przesłanki. Etapy integracji walutowej. Ekonomiczne warunki członkostwa (kryteria 
konwergencji).  
Polityka społeczna Unii Europejskiej. Sytuacja demograficzna na świecie. Podmioty realizujące politykę społeczną UE. 
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Początki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. 
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 
Integracja sąsiedzka. Współpraca transgraniczna w Europie. Istota i znaczenie integracji sąsiedzkiej. Formy współpracy 
transgranicznej. Euroregiony na granicach Polski. Przesłanki tworzenia, istota i znaczenie euroregionów. 
Europejska Polityka Sąsiedzka. Członkostwo w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Sposób działania. Finansowanie. 
Ćwiczenia: 
Dynamika rozwoju, charakter i struktura Unii Europejskiej 
Sytuacja ekonomiczna krajów UE na tle gospodarki światowej. Wskaźniki makroekonomiczne 
Stosunki gospodarcze: UE a poszczególne grupy państw 
Polityka regionalna i fundusze europejskie na lata 2014-2020 
Sprawowanie prezydencji w Radzie 
Wspólna polityka handlowa – kierunki, partnerzy i wielkość handlu 
Potencjał naukowo-badawczy i technologiczny UE. Europejska polityka B+R 
Polityka regionalna UE a rozwój polskich regionów. Studia przypadków 
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 

Podczas wykładów i ćwiczeń ilustrowane będą materiały poglądowe (prezentacja multimedialna). Na ćwiczeniach 
przedstawione zostaną studia przypadków, a także scenariusze nawiązujące do określonego celu zajęć i stanowiących 
podstawę do konwersacji. W trakcie ćwiczeń studenci  będą rozwiązywać zadania.  
Wykłady i ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów.      

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 
Sposób zaliczenia: 
Pisemne zaliczenie przedmiotu na ocenę.   
 

Literatura  podstawowa: 
1. Latoszek E., Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2007.   
2. Murzyn D., Polityka spójności UE a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C. H. Beck, 

Warszawa 2010.  
3. Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009.  

4. Riedel R., Unia Europejska w XXI wieku: polityczno-prawna wspólnota interesów, Adam Marszałek, Toruń 2010.  

5. Wasilewski T., Unia Europejska : od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2008. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Borkowski P.J., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2013. 
Akty prawne: 
1.Traktaty Unii Europejskiej 

Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   

http://www.naukowa.pl/wydawnictwo/Oficyna-Wydawnicza-ASPRA-JR,227
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-A-09P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9 - -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Monika Kaczurak- Kozak 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy z zakresu gospodarki finansowej i obejmuje: terminologię, metodykę tworzenia budżetu i 
planów finansowych, w tym wieloletnich, zakres odpowiedzialności za gospodarkę finansową i aspekty jej kontroli. Omawia 
źródła informacji wykorzystywane do analizy sytuacji finansowej JST. Pokazuje miejsce JST na rynku kapitałowym.  
 

Cel kształcenia: 
Uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru gospodarki finansowej JST, tworzenia i realizacji planów finansowych 
samorządowych jednostek organizacyjnych i budżetu JST oraz ich elementów składowych. Zapoznanie ze szczególnymi 
zasadami rachunkowości oraz zakresem informacji prezentowanych w sprawozdawczości sporządzanej przez JST i ich 
jednostki organizacyjne. Wskazanie czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych w zakresie finansów 
samorządowych. Nabycie umiejętności tworzenia i analizy budżetu JST. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: podstawowa wiedza z zakresu finansów 
publicznych, znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych i finansowych 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu procedury budżetowej, 
elementów organizacji gospodarki finansowej JST 

egzamin K_W25 

W02 
ma wiedzę o źródłach informacji wykorzystywanych 
w procesie analityczno-decyzyjnym JST 

egzamin K_W26 

W03 
zna metody wykorzystywane w analizie sytuacji 
finansowej JST 

egzamin  K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi znaleźć  informacje finansowe właściwe do 
podejmowania decyzji i wykorzystać je w praktyce 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_U29 

U02 
umie stworzyć uproszczony budżet JST, 
odpowiednio klasyfikując jego elementy 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium 

K_U29 

U03 
potrafi przeprowadzić ogólną analizę sytuacji 
finansowej JST i zinterpretować jej wyniki 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium  

K_U29 

U04 
potrafi wskazać czyny niedozwolone w praktyce 
gospodarowania finansami JST 

zadania rozwiązywane na 
ćwiczeniach, kolokwium  

K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

kolokwium, egzamin K_K01, K_K06 

K02 
ma świadomość konieczności przestrzegania reguł 
rządzących gospodarką finansową JST, 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

K_K04 
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prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

ćwiczeniach 

K03 
może uczestniczyć w przygotowaniu 
budżetu/planów finansowych oraz wstępnej analizy 
finansowej JST 

aktywność na zajęciach, 
zadania rozwiązywane na 

ćwiczeniach 
K_K02, K_K05 

 

Treści kształcenia: 
˗ Źródła prawa  finansów samorządowych 
˗ Odpowiedzialność w obszarze gospodarki finansowej JST 
˗ Jednostki i komórki organizacyjne JST jako podmioty prowadzące gospodarkę finansową 
˗ Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa 
˗ Zasady rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego 
˗ Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego 
˗ Analiza finansowa w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego 
˗ Dyscyplina finansów publicznych w zakresie finansów samorządowych 
˗ Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego  
˗ Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Współpraca JST z bankami. 
˗ Gospodarka mieniem komunalnym 
˗ Kontrola nad działalnością finansową jednostek samorządu terytorialnego 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem foliogramów. Ćwiczenia dotyczą nabycia umiejętności wykorzystania zdobytej 

wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych.  
 
Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 
Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%) 
 
 

Literatura: 
˗ Finanse samorządowe: nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, red. B. Filipiak, DIFIN, Warszawa 2011. 
˗ L. Patrzałek, Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego, WSB, Poznań 2010.  
˗ Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi, pod. red. C. Kosikowskiego, J. Salachny, Wolters Kluwer, Warszawa 

2012. 
˗ B. Filipiak, St. Flejterski, Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2008. 
˗ L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000 
˗ K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak,  Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. 
Akty prawne 

˗ Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 
˗ Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 
˗ Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 
˗ Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) 
˗ Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 
˗ Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

168 z późn. zm.) 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Nazwa przedmiotu: PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
Kod 

 przedmiotu: Ap-A-10P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 (E) 15 - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 (E) 9 - -  - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Magdalena Kowalczyk 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot stawia sobie za cel przybliżenie studentom zagadnień związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. Na 
wykładach przedstawione zostają podatki i opłaty (wyjaśnienie pojęć, podobieństwa i różnice). Poza tym student poznaje 
podstawy postępowania podatkowego. W ramach przedstawionych zagadnień student rozróżnia podatki: od nieruchomości, 
od środków transportowych, leśny i rolny oraz opłaty: miejscową, uzdrowiskową, targową i od posiadania psów. 
 

Cel kształcenia: 
Opanowanie i nabycie umiejętności z zakresu postępowania podatkowego; zasady naczelne postępowania podatkowego; 
rozumienie pojęć; łatwość poruszania się w sferze wzajemnych relacji między podatkami i opłatami samorządowymi; 
umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy z tego zakresu; 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: znajomość postępowania 
administracyjnego 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę na temat postępowania podatkowego aktywność na 

zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

W02 
zna zasady naczelne postępowania podatkowego aktywność na 

zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

W03 

rozróżnia podatki i opłaty samorządowe aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

W04 
wie co to są postępowania podatkowe i jakie są 
środki zaskarżenia decyzji i postanowień w trybie 
zwykłym i nadzwyczajnym 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_W25 

Umiejętności 

U01 
posługuje się normami prawnymi z zakresu 
postępowania podatkowego 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

U02 
umie poprawnie stosować przepisy ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

U03 
potrafi sporządzić decyzje i postanowienie aktywność na 

zajęciach, 
K_U28 
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egzamin 

U04 
wie do kogo i jak można złożyć odwołanie i 
zażalenie 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

U05 
zna nadzwyczajne środki zaskarżenia aktywność na 

zajęciach, 
egzamin 

K_U28 

Kompetencje społeczne 

K01 
jest przygotowany do rozwiązywania problemów z 
zakresu prawa podatkowego 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_K02 

K02 
umie sporządzić decyzję i postanowienie oraz od 
nich środek zaskarżenia 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_K02 

K03 
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić 
zdobytą wiedzę i umiejętności 

aktywność na 
zajęciach, 
egzamin 

K_K06 

 

Treści kształcenia: 
• Wprowadzenie w zakres tematyki. Podanie literatury i aktów prawnych. Przedstawienie rysu historycznego ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849). 

• Wyjaśnienie pojęć podatek i opłata oraz przedstawienie podobieństw i różnic. Dyskusja na temat wyższości podatku 
nad opłatą. 

• Podatek od nieruchomości (obowiązek podatkowy i podmioty mu podlegające, wymiar podatku, warunki płatności, 
zwolnienia). 

• Podatek od środków transportowych (obowiązek podatkowy i podmioty mu podlegające, wymiar podatku, warunki 
płatności, zwolnienia). 

• Opłata miejscowa i uzdrowiskowa.  

• Opłata targowa i opłata od posiadania psów. 

• Podatek leśny – ustawa z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.  465). 

• Podatek rolny  – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – zasady postępowania. 

• Postępowanie dowodowe – dowody nazwane i nienazwane (przesłuchanie świadka i strony, oględziny, opinie biegłych). 

• Decyzja i postanowienie. 

• Zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie i zażalenie. 

• Nadzwyczajne środki zaskarżenia – wznowienia postępowania i stwierdzenie nieważności. 

• Sprawdzenie wiedzy z tego zakresu przez rozwiązanie testu. 

• Wystawienie ocen na podstawie wyników z testu i aktywności na zajęciach. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
• Zajęcia dotyczą wybranych problemów z zakresu postępowania podatkowego. W zależności od omawianego 

zagadnienia na zajęciach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa.  
 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 
 

Sposób zaliczenia: 
Przeprowadzenie testu egzaminacyjnego sprawdzającego wiedzę na podstawie, którego zostanie wystawiona ocena. 

 
Literatura: 
˗ L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2003 
˗ C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, 

Dom Wydawniczy ABC 2006 
 
Akty prawne: 
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˗ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze 
zm.)  

˗ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
˗ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr  200, poz. 1682 ze zm.) 
˗ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.) 
 
Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć   
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PWSZ w Sulechowie 
Instytut Administracji i Turystyki 

Kierunek studiów: Administracja 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO I 

REGIONALNEGO 
Kod 

 przedmiotu: Ap-A-11P 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - 30 -  - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - 18 -  - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Grażyna Świątkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne:  

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. 
 

Cel kształcenia: 
Poznanie metodologii opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego i korzyści z posiadania strategii przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: 
 

Efekty kształcenia: 

Symbol Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu  
kształcenia 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu uwarunkowań rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

kolokwium K_W26 

W02 
zna podobieństwa i różnice między jednostką 
terytorialną i jednostką gospodarczą 

kolokwium K_W26 

W03 zna zasady opracowywania strategii rozwoju kolokwium K_W26 

W04 
ma wiedzę o instrumentach interwencjonizmu 
samorządowego 

kolokwium K_W26 

Umiejętności 

U01 
potrafi analizować czynniki i bariery rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

kolokwium K_U29 

U02 
potrafi przeprowadzić analizę strategiczną jednostki 
samorządu terytorialnego 

 referat K_U29 

U03 
potrafi analizować cele zapisywane w strategiach 
rozwoju 

dyskusja K_U29 

Kompetencje społeczne 

K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 
potrafi doskonalić nabytą wiedzę 

kolokwium K_K01, K_K06 

K02 
umie uczestniczyć w przygotowaniu referatu w 
zespole 

referat K_K02 

K03 
ma świadomość znaczenia strategii rozwoju w 
zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 

kolokwium K_K05 

 

Treści kształcenia: 
˗ Istota i cele rozwoju lokalnego i regionalnego 
˗ Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego. 
˗ Zarządzanie i planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 
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˗ Podobieństwa i różnice między jednostkami terytorialnymi i jednostkami gospodarczymi. 
˗ Interwencjonizm samorządowy i jego instrumenty. 
˗ Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym i regionalnym. 
˗ Rodzaje strategii rozwoju i przyczyny ich opracowywania. 
˗  Korzyści z posiadania strategii rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego. 
˗ Metodologia opracowywania strategii rozwoju. 
˗ Podmioty strategii (wady i zalety różnych sposobów opracowywania strategii rozwoju). 
˗ Problemy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju.: 
˗ Rola władz lokalnych, ekspertów i mieszkańców w procesie opracowywania strategii. 
˗ Formułowanie misji i celów strategicznych. 
˗ Charakterystyka społeczności lokalnej i lokalnej gospodarki. 
˗ Analiza strategiczna jednostki samorządu terytorialnego - prezentacja referatów przygotowanych w zespołach. 
˗ Błędy, jakich należy unikać przy opracowywaniu strategii rozwoju. 
˗ Analiza porównawcza wybranych strategii rozwoju. 
 
Metody/techniki dydaktyczne: 
˗ Wykłady, laboratoria 

 

Kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 
Ocenę ustala się na podstawie odniesienia do pełnej, wyczerpującej odpowiedzi według następujących kryteriów:  
( 0 - 50)% - ndst   (70 - 80)% - db 
(50 - 60)% - dst   (80 - 90)% - db plus 
(60 - 70)% - dst plus  (90 -100)% - bdb 

 

Sposób zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną – ocena jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i oceny z ćwiczeń (40%) 

 
Literatura: 
˗ Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 
˗ Gospodarka lokalna i regionalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
˗ Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Bielsko-Biała 2001. 
˗ Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012. 
˗ Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006. 

 

 Uwaga: Literatura zostanie uaktualniona w roku rozpoczęcia zajęć  

                                                                                                                 

 
 

 
 
  

 


