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Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego 

i Gospodarki Lokalnej 

 

Kierownik studiów: dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr 

 

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (zjazdy: soboty i niedziele) 

 

W roku akademickim 2022/2023 formą zajęć będą zajęcia zdalne - aplikacja MS Teams. 

 

Adresat studiów: Studia adresowane są do samorządowych funkcjonariuszy publicznych 

(radnych i pracowników samorządowych), przedstawicieli innych zawodów związanych z 

funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i do 

prawników. 

 

Kwalifikacje uzyskane  po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych 

 

Zasady odpłatności: 3800 zł (trzy tysiące osiemset złotych) za dwa semestry, płatne 

zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest 

przewidziana opłata rekrutacyjna 

Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 

 

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych 

w programie studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia; 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:  

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia 

podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na 

poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  
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a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i 

podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy 

(czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl), 

b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 

dyplom.  

 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 

określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, 

wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o 

przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem 

umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. 

 

Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji 

kształcenia: Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej 

prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań 

publicznych przez zdecentralizowaną administrację samorządu terytorialnego. Słuchacze 

zostaną zapoznani z zasadami administracyjnego prawa ustrojowego i procesowego, 

cywilnoprawnych podstaw funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz 

finansów publicznych i gospodarki komunalnej. W szczególności program zajęć przewiduje 

analizę praw i obowiązków samorządowych funkcjonariuszy publicznych z jednej strony i 

praw i obowiązków mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej strony. 

Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, 

cywilnej, administracyjnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę 

problemów prawnych form wykonywania zadań administracji publicznej, ponadto form 

organizacyjno-prawnych, a także form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. 

W programie studiów zostaną ujęte także wybrane sfery zadań jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym zwłaszcza związanych z władztwem przestrzennym. 

Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów 

kierunkowych z równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami 

w praktyce. W tym celu zakładana proporcja wykładów do zajęć warsztatowych 

i konwersatoriów wynosi: 121 godzin wykładowych, 41 godzin warsztatowych i 16 godzin 

konwersatoryjnych na ogólną liczbę godzin przyjętą dla studiów – 190 (ponadto 16 godzin 

egzaminów). 

Absolwent Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 

podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej i organizacyjnej istoty 

wykonywania zadań administracji publicznej, sprawnego posługiwania się przepisami 

prawa i nakazami pragmatyki w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania 

standardów wykonywania zawodu, zabezpieczenia praw i interesów obu stron w stosunku 

organ/jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego – interesariusz. 

Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę 

w wyspecjalizowanej dziedzinie prawa. 

Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat 

samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej i ich miejsca w systemie nauk społecznych, 

w tym prawnych. Pozna mechanizmy tworzenia prawa w dziedzinie ustroju 

i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych 

uzupełni o treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak np. planowanie przestrzenne. 

Po ukończeniu Studiów Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej absolwent 

nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodów związanych 

z wykonywaniem zadań samorządu terytorialnego. Przede wszystkim będzie świadomy 

interdyscyplinarnych i wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi, 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


 
a organizacyjnymi oraz społecznymi. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność 

rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej 

i organizacyjnej pozostającej w związku ze zdecentralizowaną administracją publiczną. 

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych 

Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej będzie otwartość w nawiązywaniu relacji 

społecznych, w tym szczególnej więzi między organami jednostki samorządu terytorialnego 

i mieszkańcami tych jednostek tworzącymi wspólnoty samorządowe. Absolwent będzie 

również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na celu jakość wykonywanych zadań 

publicznych. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności 

pozycji prawa dotyczącego ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego w systemie 

nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe. 

Ukończenie Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 

zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych 

i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych z wymogami prawa i etyki funkcjonariuszy 

publicznych. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy jako specjalistów 

i zapewni bezpieczeństwo pracodawców. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na 

stanowiskach administracyjnych stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego 

i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie np. prowadzenia dokumentacji 

dotyczącej organizacji funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego. 

Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie, 

co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem 

będą przygotowane do udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach w dziedzinie 

prawa dotyczącego samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej  

 

PROGRAM 

Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 

Program zajęć trwa 2 semestry i zakłada 190 godz. zajęć (I semestr - 92  godz., II semestr 

-  98 godz.)  

Łączna liczba punktów ECTS - 60   
 

L.p. Przedmiot wg programu  
liczba 

godzin  

Forma 

zajęć  

Forma 

zaliczenia  

Pkt 

ECTS  

I semestr         

1 Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego 6 wykład egzamin  3 

2 Ewolucja samorządu terytorialnego 8 wykład zaliczenie 2 

3 
Samorząd terytorialny w wybranych krajach 

europejskich 
12 wykład zaliczenie 3 

4 Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce 14 wykład egzamin  5 

5 
Wykłady praktyków – Sekretarz jednostki 
samorządu terytorialnego 

4 wykład zaliczenie 1 

6 
KPA w działaniach organów jednostek samorządu 
terytorialnego 

12 wykład egzamin  4 

7 
Odpowiedzialność za działania samorządu 

terytorialnego 
8 wykład zaliczenie 2 

8 Współpraca międzyregionalna i transgraniczna 8 wykład zaliczenie 2 



 

9 
Wykłady praktyków – Współpraca jednostek 

samorządu terytorialnego 
4 wykład zaliczenie 1 

10 Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego 8 wykład zaliczenie 2 

11 
Prawo miejscowe jednostek samorządu 
terytorialnego 

8 wykład egzamin  3 

razem I semestr  92     28 

      
II semestr         

1 Gospodarka komunalna 14 wykład egzamin 5 

2 
Wykłady praktyków – Realizacja usług publicznych 
na wybranych przykładach gmin 

4 wykład zaliczenie 1 

3 Prawne formy korzystanie z mienia komunalnego 10 wykład egzamin 5 

4 Finanse komunalne 20 wykład egzamin 8 

5 
Wykłady praktyków – Skarbnik jednostki 
samorządu terytorialnego 

4 wykład zaliczenie 1 

6 Prawo zagospodarowania przestrzennego 10 wykład zaliczenie 2 

7 Pozycja prawna pracowników samorządowych 10 wykład zaliczenie 2 

8 
Kontrola sądowoadministracyjna działań samorządu 
terytorialnego 

8 wykład zaliczenie 2 

9 Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych 8 wykład zaliczenie 2 

10 
Formy współdziałania jednostek samorządu 

terytorialnego 
10 wykład egzamin 4 

razem II semestr  98     32 
 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

 

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii 

Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 
                                                                            (nazwa studiów podyplomowych) 

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

 

Kod efektu 

uczenia się dla 

studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk drugiego 

stopnia PRK 

WIEDZA 

SPSTiGL_W01 

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć z 

dziedziny prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, 
prawa cywilnego i finansów publicznych, a także prawa 

międzynarodowego odnoszących się do działania jednostek 

samorządu terytorialnego. 

P6S_WG/ P7S_WG 

SPSTiGL_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o ustroju administracji publicznej oraz 
pogłębioną w odniesieniu do ustroju jednostek samorządu 

terytorialnego. 

P6S_WG/ P7S_WG 

SPSTiGL_W03 

Ma rozszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz między 
jednostkami samorządu terytorialnego i organami 

administracji rządowej.  

P6S_WG/ P7S_WG 



 

SPSTiGL_W04 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat prawnych i finansowych 

aspektów działania form organizacyjnych gospodarki 

komunalnej 

P6S_WK/ P7S_WK 

SPSTiGL_W05 

Ma pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania i 
wydatkowania środków finansowych na wykonywanie zadań 

należących do zakresu działania jednostek samorządu 

terytorialnego. 

P6S_WK/ P7S_WK 

SPSTiGL_W06 

Ma pogłębioną wiedzę o prawnych uwarunkowaniach 
gospodarowania mieniem komunalnym oraz 

odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. 
P6S_WK/ P7S_WK 

SPSTiGL_W07 

Ma pogłębioną wiedzę o prawnych formach działania 

organów i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

P6S_WK/ P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SPSTiGL_U01 
Potrafi prawidłowo operować pojęciami z zakresu prawa 
odnoszącymi się do zagadnień samorządu terytorialnego 

P6S_UW/ P7S_UW 

SPSTiGL_U02 

Potrafi odnajdywać i prawidłowo interpretować regulacje 

prawne odnoszące się do problematyki związanej z 

funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.  

P6S_UW/ P7S_UW 

SPSTiGL_U03 

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy z 

wykorzystaniem różnych źródeł i mediów, poszerzania 

umiejętności związanych z wykonywaną pracą tematycznie 

związaną z funkcjonowaniem jednostek samorządu 
terytorialnego 

P6S_UK/ P7S_UK 

SPSTiGL_U04 

Potrafi samodzielnie dokonać prawnej i finansowej analizy 

sytuacji jednostek organizacyjnych działających w jednostce 

samorządu terytorialnego.  

P6S_UO/ P7S_UO  

SPSTiGL_U05 
Samodzielnie potrafi dokonać wyboru formy działania 
organów jednostek samorządu terytorialnego w zależności od 

rodzaju realizowanego zadania. 

P6S_UU/ P7S_UU 

SPSTiGL_U06 

Samodzielnie potrafi rozpoznać i wskazać zagrożenia 

związane z nieprawidłowościami w gospodarowaniu mieniem 

komunalnym. 

P6S_UU/ P7S_UU 

SPSTiGL_U07 

Potrafi umiejętnie określić priorytety służące sprawnemu 

realizowaniu poszczególnych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego 

P6S_UU/ P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SPSTiGL_K01 

Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się jako 

warunku zapewniającego odpowiedni poziom aktywności 

zawodowej i społecznej. 

P6S_KK/ P7S_KK 

SPSTiGL_K02 
Potrafi współdziałać w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych 
występującymi pomiędzy organami jednostek samorządu 

terytorialnego a członkami wspólnot samorządowych. 

P6S_KO/ P7S_KO 

SPSTiGL_K03 

Potrafi uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji projektów 

związanych w poprawą funkcjonowania i rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego 

P6S_KR/ P7S_KR 

SPSTiGL_K04 

Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne 

realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem jednostek 

samorządu terytorialnego i ich infrastruktury oraz jakości 

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

P6S_KR/ P7S_KR 

SPSTiGL_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. P6S_KR/ P7S_KR 

 


