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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

ogłasza zapisy na 

 Studia Podyplomowe Prawo w działalności architekta  

w roku akademickim 2022/2023 

 

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawo w działalności architekta 

 

Kierownik studiów: dr hab. Maciej Błażewski 

 

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela) 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams. 

 

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych. 

 

Zasady odpłatności: 3400 zł (trzy tysiące czterysta złotych) za dwa semestry, płatne 

zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest 

przewidziana opłata rekrutacyjna.  

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: Kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  

 

Adresat studiów: Studia są przeznaczone dla architektów prowadzących samodzielną 

działalność gospodarczą, jak również zatrudnionych w biurach projektowych, organach 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego. 

Adresatami studiów podyplomowych są także inni pracownicy biur projektowych, jak 

również pracownicy firm budowlanych.   

 

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. 
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Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście 

w Dziekanacie następujące dokumenty: 

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 doręczeniu decyzji słuchaczowi w sprawie 

przyjęcia na studia podyplomowe, najpóźniej, na pierwszych zajęciach zawiera ze 

słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. 

 

 

PROGRAM 

Prawo w działalności architekta  

Rok akademicki 2022/23  
  

Program zajęć trwa 2 semestry i zakłada 124 godz. zajęć (I semestr - 60 godz., II semestr - 64 

godz.)  

Łączna liczba punktów ECTS -32 

 

L.p.  
Przedmiot wg 

programu   

Forma 

zajęć   

liczba 

godzin   

Forma 

zaliczenia   

Pkt 

ECTS   

PROWADZĄCY 

ZAJĘCIA   

I semestr  

1  
Podstawy prawne  
działalności architekta   

wykład   2  zaliczenie    1  
radca prawny dr hab. 

Maciej Błażewski   

2  

Samorząd zawodowy 

architektów – struktura i 

zadania   

wykład   6  zaliczenie   2  adwkat dr Michał Raduła   

3  
Prawo do informacji w 

procesie inwestycyjno-

budowlanym  

4 h 
warsztaty 

/ 4h 

wykład  

8  zaliczenie   2  

Anna Dudziuk-Dudzik 

(urbanista-Instytut Rozwoju 

Terytorialnego); radca 

prawny dr hab. Maciej 

Błażewski   

4  

Umowy w działalności 
projektanta (umowa o 

wykonanie prac 

projektowych, umowa o 

sprawowanie nadzoru 
autorskiego)  

wykład   12  zaliczenie   3  
radca prawny dr hab. 

Maciej Błażewski  

5  
Prawo autorskie w 

działalności architekta  
wykład   8  zaliczenie   2  dr Julian Jezioro  

6  

Odpowiedzialność 

cywilnoprawna prawna 
architekta  

wykład   8  zaliczenie   2  
radca prawny dr Monika 

Tenenbaum-Kulig  

7  
Prawo ochrony zabytków 

w procesie 

budowlanym    

wykład   8  zaliczenie   2  Adrian Porwich   

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


 

8  

Planowanie i 

zagospodarowanie 
przestrzenne w 

działalności architekta   

4 h 

wykład / 4 
h 

warsztat   

8  zaliczenie   2  

Tomasz Smoliński, 

(urbanista, Wydział 
Planowania Przestrzennego 

Urzędu Miejskiego Wrocławia)  

razem I semestr   60   16     

II semestr  

1  

Formy prawne 

prowadzenia działalności 

architekta (indywidulana 

działalność gospodarcza, 
spółki osobowe, spółki 

kapitałowe)  

wykład   12  zaliczenie   3  
radca prawny dr Agnieszka 

Guzewicz   

2  

Odpowiedzialność 

zawodowa, dyscyplinarna 

i karna architektów  

6 h wykład 

/ 2 h 
warsztaty   

8  zaliczenie   2  
adwokat dr Małgorzata 

Kozłowska   

3  

Procedury 

administracyjne i 
sądowo-administracyjne 

w działalności architekta  

wykład   16  zaliczenie   4  

radca prawny dr Piotr 

Janiak; dr hab. Marcin 

Miemiec emer. Prof. UWr., 

sędzia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 

stanie spoczynku   

4  
Status projektanta w 

procesie budowlanym  
warsztaty    4  zaliczenie   1  

Jerzy Rąbkowski 

(Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego we 

Wrocławiu)  

5  

Procedury udzielania 

zamówień publicznych w 

działalności architekta  

4 h wykłady 

/ 8 h 

warszat  
12  zaliczenie   3  

dr hab.  Krzysztof Horubski 

prof. UWr  

6  

Prawo ochrony 

środowiska w procesie 

budowlanym   

wykład   8  zaliczenie   2  
radca prawny dr Barbara 

Kowalczyk   

7  

Ostatnie nowelizacje 
prawa budowlanego i 

przepisów techniczno-

budowlanych   

wykład   4  zaliczenie   1  

Jerzy Rąbkowski 
(Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego we 

Wrocławiu)   

razem II semestr   64   16     

 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii  
Studia podyplomowe: Prawo w działalności architekta   

(nazwa studiów podyplomowych)  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7  

Kod efektu  

uczenia się dla  

studiów  
podyplomowych  

Efekty uczenia się  

Odniesienie do  

charakterystyk 

drugiego  
stopnia PRK  

  

WIEDZA  

  



 

SP_W01  

Ma pogłębioną wiedzę o sytuacji prawnej architekta w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak 

również sposobów i skutków wykonywania poszczególnych 
czynności projektowych.   

P7S_WG  

SP_W02  

Rozumie istotę regulacji prawnej odnoszących się do 

prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 
wykonywania poszczególnych czynności projektowych w 

różnych gałęziach prawa.   

P7S_WG  

SP_W03  
Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne 
funkcjonujące w prawie administracyjnym i cywilny, które 

odnoszą się do sytuacji prawnej architekta.   

P7S_WG  

SP_W04  

Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania 
instytucji stosunków administracyjnoprawnych oraz 

stosunków cywilnoprawnych kształtujących sytuację 
prawną architekta.   

P7S_WK  

SP_W05  

Ma pogłębioną wiedzę na temat sytuacji prawnej 
architekta związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, jak również wykonywaniem poszczególnych 

czynności projektowych.   

P7S_WK  

SP_W06  

Zna w pogłębionym stopniu środki prawne służące 

optymalnemu i prawidłowemu wykonywaniu działalności 
gospodarczej przez architekta, jak również wykonywania 

poszczególnych czynności projektowych.   

P7S_WK  

  

UMIEJĘTNOŚCI  

  

SP_U01  

Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi z 

zakresu regulacji prawnej odnoszących się do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez architekta, 

jak również wykonywania poszczególnych czynności 

projektowych.   

P7S_UK  

SP_U02  

Identyfikuje złożone problemy związane z prawnymi 

uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej 

przez architekta, jak również wykonywania 
poszczególnych czynności projektowych, rozwiązuje je, 

posługuje się także instrumentarium prawnym z zakresu 
prawa administracyjnego, postępowania 

administracyjnego oraz prawa cywilnego i prawa 

handlowego.   

P7S_UW  

SP_U03  

Dostrzega prawne konsekwencje działań podejmowanych 

przez niego w toku prowadzonej działalności 
gospodarczej, jak również wykonywania poszczególnych 

czynności projektowych, w określonych regulacjach 

prawnych oraz w danym stanie faktycznym i prawnym.   

P7S_UO  

SP_U04  

Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy 

wykonywanej w zakresie działalności gospodarczej 
prowadzonej przez architekta, oraz czynności prawnych 

związanych z czynnościami projektowymi, w zakresie 

związanym z prawnymi uwarunkowaniami tej działalności i 
czynności.   

P7S_UU  

SP_U05  

Potrafi stosować prawo (w każdym stanie prawnym i 

faktycznym) dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej przez architekta, jak również wykonywania 

poszczególnych czynności projektowych.   

P7S_UW  



 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SP_K01  

Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji 

wiedzy z zakresu sytuacji prawnej architekta w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 

wykonywania poszczególnych czynności projektowych.   

P7S_KK  

SP_K02  

Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu 

prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności 
gospodarczej przez architekta, jak również stosowania 

środków prawnych związanych z podejmowanymi 

czynnościami projektowymi.   

P7S_KO  

SP_K03  

Posiada wiedzę prawniczą pozwalającą na rozwiązywanie 

problemów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej przez architekta, jak również z 
podejmowaniem czynnościami projektowymi.   

P7S_KR  

 
Objaśnienie symboli:  

PRK – Polska Rama Kwalifikacji  
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji   

SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  

SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  

SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się  


