
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 2.3:  Samorząd i prawo samorządowe - wykład 

 

Cel zajęć: Celem nauczania przedmiotu „Samorząd i prawo samorządowe” jest zapoznanie 
studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu ustroju, zadań i kompetencji samorządu 
terytorialnego. Przedmiot ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć studentom wiedzę związaną 
z rozwinięciem zasad ustroju terytorialnego państwa  poprzez ukazanie struktury samorządu 
terytorialnego w kontekście realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych. 
Uwaga będzie skupiona na zapoznaniu studenta z pozycją ustrojową samorządu terytorialnego, 
organizacji samorządu, która powinna być co najmniej dwuszczeblowa. Najważniejszym jego 
elementem będzie wyeksponowanie znaczenia gminy na tle innych jednostek samorządu 
terytorialnego jako konkretyzacji konstytucyjnej zasady pomocniczości. 
 Studenci poznają zagadnienia związane z tworzeniem i określaniem granic jednostek 
samorządu terytorialnego, relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
sferą nałożonych nań zadań publicznych i przysługujących w celu ich realizacji kompetencji.  
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o mechanizmach funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku kształcenia student będzie znał istotę i funkcje 
samorządu terytorialnego, jego pozycje prawną, rodzaj nałożonych zadań i przyznanych w celu ich 
realizacji kompetencji, sposób finansowania jego działalności. Będzie znał zasady wyboru i działania 
organów jednostek samorządu terytorialnego, uprawnień i obowiązków członków wspólnoty 
samorządowej, problematykę tworzenia oraz stosowania prawa przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 
1. Rodzaje podziałów terytorialnych państwa. 
2. Samorząd terytorialny - źródła prawa.  
3. Pojęcie samorządu terytorialnego. 
4. Podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego 
5. Zadania samorządu terytorialnego. 
6. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje. 
7. Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa. 
8. Samorządowe kolegia odwoławcze. 
9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. 
10. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

 

 



 
 

 
 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Samorząd i prawo samorządowe” dla studentów  

i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia  na kierunku 

Administracja,  

 

w formie wykładów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 

Podziały terytorialne państwa, wyodrębnienie pojęć: 
administracja publiczna rządowa i samorządowa, koncentracja, 
dekoncentracja, centralizacja, decentralizacja.  

2 

2.  
Źródła prawa i pojęcie samorządu terytorialnego. Zasada 
autonomii. 

1 

3. 
Podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego i ochrona 
prawna. 

2 

4. 
Zadania samorządu terytorialnego, organy jednostek 
samorządu terytorialnego i ich ustawowe kompetencje, 
tworzenie i stosowanie prawa. 

2 

5.  Mienie komunalne - rodzaje, zasady nabywania i zbywania. 2 

6. 
Samorządowe kolegia odwoławcze. Problematyka stosowania 
prawa w formie indywidualnych aktów administracyjnych i ich 
kontrola. 

1 

7.  Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. 2 

8. 
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, w tym 
zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu 
terytorialnego do sądu administracyjnego. 

3 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


