
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część 1C: Pracownia praktyczna - zajęcia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 

Celem zajęć jest przedstawienie samorządowego kolegium odwoławczego jako  organu wyższego 

stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego. Szeroki zakres spraw 

administracyjnych, którymi kolegia się zajmują stanowić będzie dla studentów IV roku Prawa istotne 

wprowadzenie co do zagadnień, z którymi mogą zetknąć się w przyszłości wykonując zawód 

prawnika.  Do spraw tych należeć będą przede wszystkim procedury ustalania warunków zabudowy 

oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sprawy związane z nieruchomościami, takie jak 

podział nieruchomości i ich rozgraniczenie, czy też spory wodne. Ważne miejsce zajmują także 

sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej oraz innych przejawów działania 

administracji świadczącej. Nie mniej istotne są sprawy ochrony przyrody, środowiska, gruntów 

rolnych i leśnych oraz sprawy dotyczące kierujących pojazdami oraz ruchu drogowego i dróg 

publicznych. Przybliżenie tych oraz wielu innych zagadnień nastąpi za pomocą prezentacji 

multimedialnych oraz w drodze pracy z kazusami, która polegać będzie na rozwiązywaniu przez 

studentów kazusów opartych na konkretnych sprawach administracyjnych z podanego powyżej 

zakresu merytorycznego. 

Szczegółowe efekty nauczania: 
 
WIEDZA: 
Znajomość przepisów prawa regulujących poszczególne zagadnienia objęte zajęciami.  
 
UMIEJĘTNOŚCI 
Umiejętność właściwej interpretacji przepisów najistotniejszych oraz budzących odmienne 
interpretacje.  
 
KOMPTETENCJE SPOŁECZNE 
Umiejętność pomocy potrzebującym stronom postępowań w rozwiązaniu ich problemów związanych 
z prowadzonymi procedurami.  
 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Regulacje K.p.a. i Ordynacji podatkowej dotyczące organów wyższego stopnia.  

2. Samorządowe kolegia odwoławcze – organizacja, członkowie kolegium, orzeczenia, 

postanowienia sygnalizacyjne.  

3. Sprawy z zakresu administracji świadczącej – pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i inne.  

4. Sprawy związane z nieruchomościami – podziały i rozgraniczenia.  

5. Procedury inwestycyjne.  

6. Sprawy związane z uprawnieniami kierujących pojazdami, drogami publicznymi, ruchem 

drogowym.  

7. Ochrona przyrody, środowiska, zwierząt, gruntów rolnych i leśnych.  

8. Sprawy dotyczące sporów wodnych. 

9. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

 

Liczba uczestników zajęć praktycznych – około 15 osób/gr. 



 
 

 
 

    

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2021/2022r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2022 do czerwca 2022 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 dodatkowych zajęć organizowanych z pracodawcami, służących lepszemu 

przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy w ramach przedmiotu: „Pracownia 

praktyczna – zajęcia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym” dla studentów studiów 

stacjonarnych IV roku z kierunku Prawo studia jednolite magisterskie Wyższej Szkoły Prawa 

i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie  

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. SKO – organizacja, właściwość, uprawnienia, członkowie.  2 

2. Sprawy dotyczące administracji świadczącej.  3 

3. Podział nieruchomości i rozgraniczenie nieruchomości.  2 

4. Ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona gruntów rolnych i leśnych.  3 

5. 
Warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego, decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.  

4 

6. 
Sprawy administracyjne dotyczące uprawnień osób kierujących pojazdami oraz 
pojazdów.  

3 

7. Spory wodne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..  3 

 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


