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Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (zjazdy: sobota - niedziela). 

 

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

Adresat studiów: Studia są adresowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego 

(gmin, powiatów, województw), związków komunalnych, jednostek organizacyjnych JST: w 

szczególności do  pracowników biur obsługi rad gmin, powiatów, województw, osób i 

podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz tych jednostek,  a także do osób chcących 

uzupełnić swoją wiedzę z zakresu kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym; dla osób 

zainteresowanych podjęciem lub kontynuowaniem zatrudnienia w jednostkach publicznych i 

prawnych zajmujących się sprawami kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym.  

 

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

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  
 

Zasady odpłatności: 4200 zł (cztery tysiące dwieście 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: uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń określonych 

w programie studiów i zdanie końcowego egzaminu 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:  

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.  

Program  

Program Studiów podyplomowych obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym 

i zakłada 160 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 39.  

W semestrze pierwszym przewidziano 85 godzin zajęć, 20 pkt.  ECTS, w semestrze drugim 75 

godzin, 19 pkt. ECTS.  

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego 

obejmującego zakres materiału z całości studiów. Forma egzaminu oraz zakres pytań zostaną 

przedstawiona słuchaczom przez Kierownika Studiów podyplomowych na pierwszym zjeździe.  

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


 
Semestr I      

l.p.  Nazwa przedmiotu  Forma zajęć  Liczba 
godz.  

Forma 

zaliczenia  
Punkty 
ECTS  

Prowadzący  

1  
Konstytucyjne podstawy 
samodzielności samorządu 
terytorialnego  

Wykład  4  Zaliczenie  1  prof. Jerzy Korczak UWr 

2  
Współczesne wyzwania 
samorządu terytorialnego  Wykład  3  Zaliczenie  1  

mgr Piotr Koszarek – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Marszałka – 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego   

3  
Rzecznik Praw 

Obywatelskich a samorząd 
terytorialny  

Wykład 3 Zaliczenie 1 
r. pr. Katarzyna Sobańska – 

Laskowska Pełnomocnik 
Terenowy RPO we Wrocławiu 

4  
Najwyższa Izba Kontroli 
w działalności samorządu 
terytorialnego   

Wykład 4 Zaliczenie 1 
dr Marcin Kaliński - p. o. 
Dyrektora Delegatury NIK 
we Wrocławiu 

5  
Kontrola prokuratorska w 
samorządzie 
terytorialnym   

Wykład 3 Zaliczenie 1 
praktyk/nauczyciel 
akademicki  

6  Nadzór i kontrola w prawie 
publicznym * 

Wykład 4 Zaliczenie 1 

r. pr. Joanna Radzieja – 

Członek Kolegium RIO we 
Wrocławiu / prof. dr  hab. 
Karol Kiczka – UWr 

7  
Prawne podstawy systemu 
kontroli administracji 

publicznej w Polsce  
Wykład 5 Zaliczenie 1 

mgr Magdalena 
Kremienowska (kierownik 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / 
mgr Katarzyna Lipke 
(zastępca kierownika 
Oddziału, Kontroli i 

Egzekucji) /Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu   / mgr Aleksandra 
Grzebieniowska / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu    

8  
Kontrola w administracji 
rządowej   

Wykład 15 Zaliczenie 3 

mgr Magdalena 
Kremienowska (kierownik 
Oddziału, Kontroli i 

Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu   / 
mgr Katarzyna Lipke 
(zastępca kierownika 
Oddziału, Kontroli i 

Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu    

9  

Kontrola zadań zleconych 
organom samorządu 
terytorialnego (symulacja 
procesu kontrolnego na 
wybranych przykładach)  

ćwiczenia 5 Zaliczenie 1 

mgr Katarzyna Lipke 

(zastępca kierownika 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) /Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu   / mgr Aleksandra 
Grzebieniowska / Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu    

10  

Nadzór nad jednostkami 
samorządu terytorialnego 

– organy nadzoru i środki 
nadzoru  

wykład 8 Zaliczenie 2 

r. pr. dr Sebastian Pięta 
(kierownik Oddziału 

Nadzoru) / Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu   



 

11  
Sądowa kontrola aktów 

prawa miejscowego i aktów 
nadzoru  

ćwiczenia  6  Zaliczenie  1  

r. pr. mgr Grzegorz Drozd (Z-
ca kierownika Oddziału 
Nadzoru / Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu     

12  

Zasady techniki 
prawodawczej – 
redagowanie przepisów 

prawnych  

ćwiczenia  4  Zaliczenie  1  

dr Marek Cynk (główny 
specjalista) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu    

13  Stanowienie aktów prawa 
miejscowego  

ćwiczenia  6  Zaliczenie  1  

mgr Jakub Wilk (starszy 
inspektor wojewódzki) 

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu / 
Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze we Wrocławiu 

14  

Regionalne izby 
obrachunkowe – zadania 

izb (charakterystyka izb 
jako instytucji i ogólne 
omówienie przypisanych 
im zadań)  

Wykład  2  Zaliczenie  1  
r. pr. Mgr Aneta Brzezińska 
RIO we Wrocławiu 

15  

Zasady gospodarki 
finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego  

(omówienie tych zasad 
jako wzorca stanowiącego 
podstawę ocen  
dokonywanych w ramach 
kontroli i nadzoru)  

Wykład  4  Zaliczenie  1  

mgr Lucyna Hanus prezes 

Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we 
Wrocławiu   

16  

Kontrola gospodarki 
finansowej dokonywana 
przez regionalne izby  
obrachunkowe (omówienie 
podstaw prawnych oraz 

zasad przeprowadzania  
kontroli przez izby)  

Wykład  3  Zaliczenie  1  

mgr gł. insp. kontroli Anna 
Rejowska / Izby 
Obrachunkowej we 
Wrocławiu 

17  Dyscyplina finansów 
publicznych  

Wykład/ćwiczenia  6  Zaliczenie  1  

dr Arkadiusz Babczuk – 
Zastępcy Głównego 
Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych 

*  Przedmiot ten obejmuje również zagadnienie: Istota i zakres działalności nadzorczej regionalnych izb 

obrachunkowych (omówienie procedury nadzorczej oraz działań nadzorczych podejmowanych przez izby w stosunku 
do uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego – 3 godz.), które przedstawi r. pr. Joanna Radzieja 
– Członek Kolegium RIO we Wrocławiu. 

85 godzin zajęć, 20 pkt.  ECTS 

 

Semestr II  

l.p.  Nazwa przedmiotu  Forma zajęć 
Liczba 
godz. 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS  Prowadzący  

1  

Kontrola procesu 

udostępniania informacji 
publicznej w samorządzie 
terytorialnym  

Wykład 3 Zaliczenie 1  
rp. prof. Mariusz Jabłoński – 

UWr 

2  

Kontrola procesu 
przetwarzania danych 
osobowych w samorządzie 
terytorialnym   

Wykład 3 Zaliczenie 1  
rp. prof. Mariusz Jabłoński – 

UWr 

3  
Kontrola środków 
europejskich w samorządzie 

terytorialnym   
Wykład 4 Zaliczenie 1  

mgr Barbara Dziubak / 
Dyrektor Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego   

4  Nadzór właścicielski w 
samorządzie terytorialnym   

Wykład  4  Zaliczenie  1  mgr Barbara Grzegorczyk / 
Dyrektor Urząd 



 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

5  
Pełnomocnik procesowy w 
samorządzie terytorialnym  Wykład  4  Zaliczenie  1  

dr Piotr Sikora / – Gmina 

Wrocław 

6  
Kontrola Krajowej 
Administracji Skarbowej w 
samorządzie terytorialnym  

Wykład  2  Zaliczenie  1  
mgr Jerzy Chrobak Naczelnik 
Warmińsko - Mazurskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego  

7  
Sądy administracyjne w 
kontroli działalności 

samorządu terytorialnego  
Wykład  3  Zaliczenie  1  

sędzia WSA dr hab.   
Krzysztof Sobieralski -UWr / 
r. pr. prof. dr hab. Patrycja 

Zawadzka – UWr, członek 
Kolegium NIK (2018-2021)   

8  
Sądy powszechne w 

działalności samorządu 
terytorialnego  

Wykład  3  Zaliczenie  1  

sędzia SA prof. dr hab. 
Jacek Gołaczyński – UWr / r. 

pr. prof. dr hab. Patrycja 
Zawadzka – UWr, członek 

Kolegium NIK (2018-2021)  

9  Standardy kontroli w 
administracji rządowej   

Wykład  12  Zaliczenie  3  

mgr Magdalena 
Kremienowska (kierownik 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu   / 
mgr Katarzyna Lipke 
(zastępca kierownika 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu    

10  

Kontrola zadań 
nadzorowanych (symulacja 
procesu kontrolnego na 
wybranych przykładach)  

Ćwiczenia  5   Zaliczenie  1  

mgr Magdalena 
Kremienowska (kierownik 
Oddziału, Kontroli i 

Egzekucji) / Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu   / 
mgr Katarzyna Lipke 
(zastępca kierownika 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu    

11  
Kontrola oświadczeń 
majątkowych   

Ćwiczenia   5   Zaliczenie  1  

mgr Magdalena 

Kremienowska (kierownik 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu   / 
mgr Katarzyna Lipke 
(zastępca kierownika 

Oddziału, Kontroli i 

Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu    

12  
Kontrola tłumaczy 

przysięgłych   
Ćwiczenia   5   Zaliczenie  1  

mgr Magdalena 
Kremienowska (kierownik 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu   / 
mgr Katarzyna Lipke 
(zastępca kierownika 
Oddziału, Kontroli i 
Egzekucji) / Dolnośląski 



 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu    

13  

Postępowania 
antykorupcyjne wobec 
radnych i pracowników 
samorządowych  

ćwiczenia  9  Zaliczenie  2  

r. pr. mgr Monika Sobutka / 
Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu   / 
r. pr. mgr Małgorzata 
Ciesielska / Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu     

14  
Nadzór prawny nad 
gminnymi aktami 
planowania przestrzennego  

ćwiczenia  4  Zaliczenie  1  

dr Sebastian Pięta 

(Kierownik Oddziału Nadzoru 
DUW, radca prawny / 
Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu    

15  

Nadzór prawny nad aktami 
prawa miejscowego w 

zakresie utrzymania 
czystości i porządku w 
gminach  

ćwiczenia  7  Zaliczenie  1  

r. pr.  mgr Grzegorz Drozd 
(Z-ca Kierownika Oddziału 

Nadzoru DUW / Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu     

16  
Nadzór i kontrola BHP w 
samorządzie terytorialnym   Wykład  2  Zaliczenie  1  

mgr Dawid Piekarski 
Kierownik DBHPOP UWR  

75 godzin, 19 pkt. ECTS.  

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

  

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii  

Studia podyplomowe Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym   

                                                           (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 miejscu i specyfice kontroli i 
nadzoru w samorządzie terytorialnym.  

P7S_WG  

SP_W02  
Rozumie istotę regulacji prawnej kontroli i nadzoru w 
samorządzie terytorialnym, dostrzega relację pomiędzy 
kontrolą i nadzorem w różnych gałęziach prawa.  

P7S_WG  

SP_W03  
Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne 

funkcjonujące w kontroli i nadzorze w samorządzie 
terytorialnym.  

P7S_WG  

SP_W04  
Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania 
kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym.  P7S_WK  

SP_W05  
Ma pogłębioną wiedzę na temat kontroli i nadzoru w 
samorządzie terytorialnym.  P7S_WK  

SP_W06  
Zna w pogłębionym stopniu instrumenty kontroli i nadzoru 
nad aktami prawa miejscowego.   P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI  

SP_U01  Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi z 
zakresu kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym.  

P7S_UK  



 

SP_U02  

Identyfikuje złożone problemy kontroli i nadzoru w 
samorządzie terytorialnym, rozwiązując je, posługuje się 
także instrumentarium prawnym z zakresu prawa 
administracyjnego, postępowania w administracji oraz 

postępowania sądowo-administracyjnego.  

P7S_UW  

SP_U03  
Dostrzega konsekwencje kontroli i nadzoru w samorządzie 

terytorialnym w określonych regulacjach prawnych oraz w 
danym stanie faktycznym i prawnym.   

P7S_UO  

SP_U04  

Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy 
jako specjalista w zakresu kontroli i 
nadzoru w jednostkach administracji państwowej i 
samorządowej.  

P7S_UU   

SP_U05  
Potrafi stosować prawo (w każdym stanie prawnym i 
faktycznym) dotyczące kontroli i nadzoru w samorządzie 
terytorialnym.  

P7S_UW  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SP_K01  
Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji 
wiedzy z zakresu kontroli i nadzoru w samorządzie 
terytorialnym.   

P7S_KK  

SP_K02  
Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu 
kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym, zarówno 
w instytucjach publicznych i prywatnych.  

P7S_KO  

SP_K03  
 Posiada wiedzę prawnicza pozwalającą na rozwiązywanie 

problemów związanych z kontrolą i nadzorem w 
samorządzie terytorialnym.  

P7S_KR  

 


