
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Samorząd terytorialny 

Nazwa w języku angielskim:  Local government 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z podstawowymi 
pojęciami i definicjami z zakresu samorządu 
terytorialnego w Polsce oraz jego genezą. 
Przekazanie informacji na temat zasad 
organizacji i funkcjonowania struktur samorządu 
terytorialnego, źródłami dochodów oraz 
zadaniami jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce. Przybliżenie zagadnień dotyczących 
mienia gmin, powiatów i województw 
samorządowych 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 Definiuje główne pojęcia z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym. K_W10 

W_02 

Ma wiedzę na temat zasad organizacji i funkcjonowania struktur samorządu 
terytorialnego, wzajemnych powiązań między jednostkami samorządu 
terytorialnego, dochodów oraz zadań realizowanych przez samorząd terytorialny 
w Polsce. 

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym zakresie, wykazuje 
umiejętność korzystania ze źródeł prawa samorządowego, potrafi precyzyjnie 
określić celowość istnienia i zadania poszczególnych struktur administracji 
samorządowej 

K_U03, K_U07, 
K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zespołach i organizacjach 
działających na rzecz wspólnoty samorządowej 

K_K04 

K_02 
Dostrzega potrzebę poszerzania i weryfikowania wiedzy z zakresu samorządu 
terytorialnego 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  wykład audytoryjny 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Bez wymagań wstępnych 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie i istota samorządu. Historia samorządu terytorialnego w Polsce. Struktura organizacyjna 
gminy, powiatu i województwa samorządowego. Akty prawa miejscowego. Organy stanowiące i 
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego. Dochody i zadania jednostek samorządu 
terytorialnego. Pracownicy samorządu. Mienie jednostek samorządu terytorialnego. Formy 
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 

Literatura podstawowa: 

1. Dolnicki B. 2009. Samorząd terytorialny. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 
2. Miszczuk A. 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa. 
3. Borodo A. 2006. Samorząd terytorialny: system prawno finansowy. Warszawa. 
4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. 
5. Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. 
6. Ustawa o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 r. 
7. Ustawa o samorządzie województwa z dn. 5 czerwca 1998 r. 

Literatura dodatkowa: 

1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (ratyfikowana przez Polskę w 1993 r.) 
2. Bucińska J. 2009. Samorząd terytorialny w Polsce na tle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Warszawa. 
3. Patrzałek L. 1999. Finanse samorządowe. AE Wrocław. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian pisemny – W_01; W_02, aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. Uzyskanie co najmniej 15,5 punktu ze sprawdzianu testowego 
2. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach, przynajmniej 5 pkt. 

 

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
Sposób uzyskania punktów: 
1. Sprawdzian pisemny: 30 pkt. 
2. Frekwencja i aktywność na wykładach: 10 pkt. 

Poprawy: Dwie poprawy sprawdzianu w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 35 - 

Udział w wykładach 30 - 

Udział w konsultacjach 5 - 



2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 28 - 

Studia literatury fachowej 18 - 

Przygotowanie do sprawdzianu 10 - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 63 godz. - 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


