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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu Z-EKO-535 

Nazwa modułu Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 
Nazwa modułu w języku angielskim The functioning of local government 
Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Specjalność 
Finanse przedsiębiorstw, Ekonomia menedżer-
ska, Gospodarka regionalna i lokalna 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu Dr Paulina Nowak 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Kierunkowy 

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

Semestr II 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr letni 

Wymagania wstępne Gospodarka regionalna 
Egzamin (TAK/NIE) NIE 
Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15 15    
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Cel 
modułu 

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką samorządu 
terytorialnego jako formą władzy publicznej. W szczególności studenci zdobywają wiedzę na 
temat struktury organizacyjnej, funkcji i zadań samorządu terytorialnego w Polsce. Słucha-
cze, po ukończeniu przedmiotu, posiądą wiedzę o zasadach funkcjonowania gmin, powiatów 
i województw oraz umiejętności dokonywania analizy i oceny systemu finansów samorządu 
terytorialnego. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Ma rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicz-
nych uwarunkowaniach funkcjonowania samorzą-
du terytorialnego. 

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W05 

S2A_W02  

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i roli samorządu 
terytorialnego w systemie władzy publicznej. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_W05 
S2A_W03  

U_01 

Samodzielnie proponuje optymalne rozwiązania w 
zakresie kreowania i wdrażania rozwoju lokalnego i 
regionalnego. 

Ćwiczenia K_U07 

 S2A_U07 

U_02 

Rozumie i analizuje wybrane zagadnienia funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego, w tym system 
finansów samorządu terytorialnego. Ocenia samo-
dzielność finansową jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

Wykład 
Ćwiczenia 

K_U07 

S2A_U08  

K_01 

Jest przygotowany do podjęcia pracy i adaptacji w 
środowiskach krajowych związanych z kreowaniem 
i wdrażaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Wykład 
Ćwiczenia  

K_K07 

S2A_K04  

K_02 

Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę i umie-
jętności związane z efektywnym funkcjonowaniem 
na rynku pracy w samorządzie terytorialnym i jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

Ćwiczenia K_K07 

 S2A_K06 
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Treści kształcenia 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Samorząd terytorialny jako wyraz demokracji obywatelskiej. Istota i 
znaczenie samorządu terytorialnego. Podstawy prawne i zarys ewolucji 
polskiego samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny jako forma de-
centralizacji administracji.  

W_01 
W_02 

2. 
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.1. Koncepcja i struktura 
formalno-instytucjonalna samorządu gminy. Kompetencje organów gminy. 

W_01 
W_02 
U_02 

3. 
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.2. Koncepcja i struktura 
formalno-instytucjonalna powiatu i miasta na prawach powiatu. Kompeten-
cje organów powiatu i miasta na prawach powiatu. 

W_01 
W_02 
U_02 

4. 
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.3. Koncepcja i struktura 
formalno-instytucjonalna samorządu województwa. Kompetencje organów 
samorządu województwa. 

W_01 
W_02 
U_02 

5. 

Kształtowanie finansów samorządu terytorialnego. Podstawy prawne 
finansowania zadań samorządu terytorialnego. Klasyfikacje dochodów jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST). Źródła dochodów jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia dochodów jed-
nostek samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa JST. 

W_01 
U_02 

 

6. 

Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w samorządzie te-
rytorialnym. Formy udostępniania informacji publicznej. Jawność podej-
mowania uchwał i gospodarki finansowej. Ograniczenia jawności działania 
władz publicznych.  

W_01 
U_02 

7. 

Nadzór nad samorządem terytorialnym. Cele, funkcje i środki nadzoru 
nad samorządem terytorialnym. Model nadzoru nad samorządem teryto-
rialnym w Polsce.  

W_01 
W_02 
U_02 

 

8. 

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Formy 
prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Po-
wierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej. 

W_01 
W_02 
U_02 
K_01  
K_02 
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2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr 
zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 
Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie tematyki zajęć, literatury i warunków 
zaliczenia przedmiotu. Samorząd terytorialny jako forma samorządu spo-
łecznego. 

W_02 

2. 
Samorząd terytorialny w Polsce. Odrodzenie samorządu po 1989 roku. 
Samodzielność ustrojowa jednostek samorządu terytorialnego. Podział ad-
ministracyjny Polski. Samorząd terytorialny a rozwój regionalny i lokalny. 

W_01 
U_01 

3. 
Zadania samorządu gminy. Zadania własne i zlecone samorządu gminy 
jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Akty prawa miejsco-
wego stanowione przez gminę. 

W_01 
W_02 
U_01 

4. 

Zadania samorządu powiatu. Zadania własne o charakterze rządowym i 
samorządowym. Zadania rządowe zlecone na mocy ustawy szczególnej. 
Zadania realizowane na mocy porozumień z administracją rządową. Akty 
prawa miejscowego stanowione przez powiat. 

W_01 
W_02 
U_01 

5. 
Zadania samorządu województwa. Kształtowanie rozwoju regionalnego 
jako podstawowe zadanie samorządu województwa. Akty prawa miejscowe-
go stanowione przez województwo.  

W_01 
W_02 
U_01 

6. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.1. Samo-
dzielność w zakresie kształtowania dochodów. Decentralizacja finansów 
publicznych. Budżetowe źródła finansowania zadań JST. Zwrotne źródła 
zasileń budżetów JST. Fundusze unijne i pozostałe źródła finansowania za-
dań samorządów.  

W_01 
W_02 
U_02 

7. 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz.2. Zadania i 
funkcje budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Analiza i ocena do-
chodów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście przypisanych im 
zadań. 

W_01 
W_02 
U_02 

 

8. 

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz realizacji 
zadań publicznych. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego. Współpraca zagraniczna ze społecznościami regio-
nalnymi i lokalnymi. 

W_01 
U_02 
K_01 
K_02 

 
 

 
 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu, projekt – praca zaliczeniowa z ćwiczeń  

W_02 Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu, projekt – praca zaliczeniowa z ćwiczeń 

U_01 Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu, projekt – praca zaliczeniowa z ćwiczeń 

U_02 
Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu, projekt – praca zaliczeniowa z ćwiczeń, obserwacja 
studentów w trakcie prac tzw. małych grup podczas ćwiczeń  

K_01 Obserwacja 

K_02 Obserwacja 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 15 h 

2. Udział w ćwiczeniach 15 h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 4 h 

6. Konsultacje projektowe 6 h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

40 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1,6 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 6 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji 9 h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 35 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

1,4 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

23. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

55 h 

25. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

2,2 ECTS 
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