
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.6:  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (cz. II) – 

postępowanie sądowoadministracyjne - warsztaty 

 

Cel zajęć:  

Celem prowadzonych zajęć „postępowanie sądowoadministracyjne” jest zapoznanie studenta  

z przebiegiem postępowania przed  sądem administracyjnym po zakwestionowaniu przez stronę 

rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Charakter zajęć pozwala na rozwiązywanie przez 

studenta kazusów tematycznie związanych z prowadzonymi zajęciami, w konsekwencji student po 

uzyskaniu zaliczenia będzie posiadał wiedzę jak przebiega proces przed sądem administracyjnym 

oraz jakie  uprawnienia ma występująca w tym procesie strona. Zdobyta w trakcie tych zajęć wiedza 

pozwoli studentowi zrozumieć złożony charakter postępowania przed sądem administracyjnym. 

 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

1. Zakres kontroli sądowoadminstracyjnej, właściwość sądów administracyjnych. 

2. Skład sądu, przebieg rozprawy, strony i rodzaje postępowań. 

3. Skarga i sprzeciw. 

4. Orzeczenia sądu i środki zapobiegawcze. 

 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – 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 „Postępowanie administracyjne  

i sądowoadministracyjne (cz. II) – postępowanie sądowoadministracyjne” dla studentów  

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

Administracja,  

 

w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w dwóch grupach, po 5 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 



 
 

 
 

L.p. Temat zajęć 
Liczba 
godzin 

1.  
Zakres kontroli sądowoadministracyjnej. 
Właściwość sądów administracyjnych. 
Wyłączenie sędziego i sądu. 

1 

2.  

Skład sądu. 
Przebieg rozprawy. 
Pełnomocnicy i strony. 
Postępowanie mediacyjne i uproszczone. 

2 

3.  Skarga i sprzeciw. 1 

4.  
Orzeczenia sądu. 
Środki zapobiegawcze. 

1 

 

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. 

 


