
 

1 
 

Gospodarka przestrzenna, 1. stopnia, stacjonarne, 2021/2022, sem. 3 
 
 
 

KARTA KURSU 
 
 

Nazwa Samorząd terytorialny 

Nazwa w j. ang. Local government 
 

Koordynator dr Karolina Smętkiewicz 
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Opis kursu (cele kształcenia) 
 
Po odbyciu kursu uczestnik posiada podstawowe wiedzę na temat istoty samorządności 
terytorialnej oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na wszystkich szczeblach: 
uwarunkowań historycznych jego rozwoju, organów stanowiących i wykonawczych, procedury 
ich wyboru i ich kompetencji, zadań i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
systemu nadzoru (kontroli) nad samorządem terytorialnym w Polsce.  
 
Uczestnik kursu potrafi dokonywać oceny różnorodnych rozwiązań w zakresie organizacji 
samorządu terytorialnego. Na podstawie wybranych wskaźników statystycznych potrafi oceniać 
zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Potrafi 
analizować budżety wybranych jednostek samorządu terytorialnego, wskazując różnorodne 
czynniki na niego wpływające (gospodarcze, społeczne, przyrodnicze) i korzystne dla 
mieszkańców kierunki dalszego rozwoju danej jednostki. Uczestnik kursu analizuje i prezentuje 
przykłady działań władz jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju lokalnego, 
regionalnego i ogólnokrajowego na przykładzie wybranej gminy w Polsce. 
 
Kurs jest prowadzony w języku polskim. 
 
 
Warunki wstępne 
 

Wiedza Znajomość podziału administracyjnego Polski, podstawowa wiedza na temat 
zarządzania oraz gospodarowania przestrzenią w skali lokalnej i regionalnej. 

Umiejętności 
Umiejętność wyszukiwania danych statystycznych, obliczania podstawowych 
wskaźników do celów analiz społeczno-gospodarczych oraz umiejętność 
analizy i interpretacji materiałów źródłowych. 

Kursy Podstawy gospodarki przestrzennej 
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Efekty uczenia się 
 

Wiedza 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

W01 Wymienia podstawy akty prawne dotyczące 
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 
 
W02 Charakteryzuje organizację samorządu 
terytorialnego w Polsce na różnych szczeblach, 
organy stanowiące i wykonawcze JST, ich funkcje, 
kompetencje, zasady wyboru oraz prowadzenia 
nadzoru nad działalnością JST, a także relacje 
między samorządem a władzą centralną, w tym 
wojewodą. 
 
W03 Wymienia zadania JST poszczególnych 
szczebli oraz charakteryzuje działania, które mają 
istotny wpływ na rozwój społeczny i aktywizację 
gospodarczą.  
 
W04 Wskazuje przyrodnicze, społeczno-kulturowe, 
gospodarcze, polityczne i technologiczne przyczyny 
zróżnicowania rozwoju gospodarczego JST oraz 
wpływ różnorodnych procesów społeczno-
gospodarczych na rozwój i przemiany struktur 
lokalnych i regionalnych układów przestrzennych. 

K_W15, K_W17 
 
 
K_W17 
 
 
 
 
 
 
 
K_W05, K_W11, 
K_W17 
 
 
 
K_W05 

 
 

Umiejętności 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

U01 Na podstawie wybranych wskaźników 
społeczno-ekonomicznych przedstawia stopień 
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w 
Polsce na poziomie gminnym. 
 
U02 Samodzielnie wyszukuje dane dotyczące 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 
przykładzie samorządu gminnego, dokonuje ich 
analizy, wskazując czynniki wpływające na stopień 
rozwoju tych jednostek przestrzennych i określa 
perspektywy ich rozwoju. 
 
U03 Podaje i analizuje przykłady działań władz 
jednostek samorządu terytorialnego na rzecz 
rozwoju lokalnego, regionalnego i ogólnokrajowego 
na przykładzie wybranej gminy w Polsce. 

K_U03, K_U08 
 
 
 
 
K_U02, K_U08, K_U14 
 
 
 
 
 
 
K_U09, K_U10, K_U14 
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Kompetencje 
społeczne 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

K01 Dostrzega korzyści płynące z decentralizacji 
władzy państwowej i umacniania idei 
samorządności w społeczeństwie. 
 
K02 Wykazuje przywiązanie do własnego regionu, 
powiatu i gminy oraz wykazuje zainteresowanie 
działalnością władz samorządowych na jego 
terenie, a także gotowość do aktywnego włączania 
się w działania na rzecz interesu publicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych narzędzi 
partycypacji społecznej np. udziału w konsultacjach 
społecznych i budżecie obywatelskim. 
 
K03 Jest przekonany o potrzebie korzystania ze 
sprawdzonych źródeł informacji naukowej 
i krytycznego wnioskowania w zakresie rozwoju 
JST. 

K_K08, K_K09 
 
 
 
K_K05, K_K06, 
K_K08, K_K09 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 

 
 

Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin 15  30     

 Egzamin  Zal.     

 
 
Opis metod prowadzenia zajęć 
 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Kurs jest prowadzony w języku polskim w 
formie hybrydowej: stacjonarnej (ćwiczenia) i zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie MS 
Teams (wykłady).  
 
Na wykładach prowadzonych z użyciem prezentacji multimedialnych stosowane są metody 
podające, możliwe są elementy dyskusji, natomiast w trakcie ćwiczeń stosowane są metody 
aktywizujące w ramach metod „learning by doing” (m.in. case-based learning – case study, gry 
quizowe, testy online), praktyczne i waloryzacyjne, poprzez które student jest zaangażowany w 
realizację celów kształcenia – dokonuje analizy danych statystycznych i materiałów źródłowych, 
dokonuje studium zalecanej literatury, samodzielnie wyszukuje aktualne dane korzystając ze 
źródeł internetowych, a także pracując w grupie przygotowuje projekt. 
 
Ćwiczenia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz zdalnej w czasie rzeczywistym. Ćwiczenia 
są przeprowadzane w formie pracy indywidualnej jak i grupowej, wykonywane podczas zajęć w 
salach dydaktycznych. Częścią ćwiczeń jest realizacja prac pisemnych, które podlegają ocenie. 
Uzupełnieniem ćwiczeń prowadzonych stacjonarnie jest korzystanie z narzędzia pracy online MS 
Teams, za pomocą którego są udostępnianie materiały dydaktyczne i literatura. 
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W pracy ze studentami wykorzystywane są innowacyjne metody nauczania np. problemowe i z 
wykorzystaniem studium przykładowych i testów online. Wśród metod ćwiczeniowych 
wykorzystywane są: analiza danych źródłowych, statystycznych i kartograficznych, dyskusja oraz 
przygotowywanie analiz/referatów/prezentacji na wybrany temat na podstawie literatury i danych. 
 
Sposób prowadzenia zajęć związany jest z aktywizowaniem studenta za pomocą aktywnych 
metod nauczania z zakresu uczenia się przez działanie, tak aby motywować studentów do 
aktywności i interakcji z wykładowcą i między uczestnikami kursu.  
 
 
Formy sprawdzania efektów uczenia się 
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W01        X X   X 
W02        X X   X 
W03        X X   X 
W04       X X X   X 
U01       X X X X  X 
U02       X X X X  X 
U03       X X X X  X 
K01        X X   X 
K02       X X X X  X 
K03       X  X X   

 
 

Kryteria oceny 

Ocena końcowa z przedmiotu (ocena z egzaminu) jest wynikiem wszystkich 
wymienionych w karcie kursu form weryfikacji wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych studenta. 
Część wykładowa oceniana jest na podstawie: 

− egzaminu w formie pisemnej (obejmującego treści zarówno 
z ćwiczeń jak i wykładów) 

Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie: 

− obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność 
usprawiedliwiona, lecz treści z opuszczonych zajęć pozostają do 
nadrobienia na konsultacjach, co oznacza obowiązek wykonania 
zadanej pracy; niemożliwa jest nieobecność nieusprawiedliwiona 
podczas referowania = ocena 2) 

− prac pisemnych (kart pracy) i prezentacji (referatów) realizowanych 
indywidualnie i w grupach 2-3 osobowych, przedstawianych 
podczas ćwiczeń (oceniana jest poprawność merytoryczna, forma 
przedstawienia, terminowość złożenia) 

− aktywnego udziału w zajęciach w formie dyskusji oraz bieżącej 
oceny przygotowania studenta do zajęć w zakresie wykonywanych 
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ćwiczeń i zapoznania się ze wskazaną przez prowadzącą literaturą / 
materiałami źródłowymi, a także przedstawiania wyników pracy 
podczas ćwiczeń. 

 

Uwagi Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa – kontrola frekwencji na każdych 
zajęciach. 

 
Treści merytoryczne (wykaz tematów) 
 

Wykłady: 
 
1. Wprowadzenie: terytorialna organizacja kraju, pojęcie samorządności i samorządu 

terytorialnego (definicje i interpretacje). Ustawodawstwo związane z ST – podstawy prawne 
JST, miejsce samorządu terytorialnego w Konstytucji RP. Zasady samorządności i 
współczesne, podstawowe zadania JST. 

2. Geneza i rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych krajach (Europejska 
Karta Samorządu Terytorialnego i Europejska Karta Samorządu Regionalnego). Samorząd 
terytorialny w procesie integracji europejskiej. 

3. Aktualny stan prawny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce; struktury i organy 
samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i ich odpowiedzialność, 
przedmiot i zakres działalności, formy i instrumenty działania.  

4. Relacje między samorządem terytorialnym a administracją państwową (władza samorządowa 
a rządowa). 

5. Zarys budżetu państwa oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego: źródła wpływów i 
kierunki wydatków. Budżet Miasta Krakowa. 
 

Ćwiczenia: 
 
1. Współczesne funkcjonowanie ST w Polsce – wybrane zagadnienia z zakresu życia 

społecznego, gospodarczego oraz polityki lokalnej i regionalnej – analiza przypadków gmin 
(case study).  

2. Współczesny samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 30 lat odrodzonej 
samorządności – odrodzenie samorządności w 1989 r., obecny kształt i funkcjonowanie 
samorządu, struktura JST, współczesne wybory samorządowe, istota, cechy, zasady 
samorządności, miejsce ST w Konstytucji RP, organy JST na różnych szczeblach i ich 
kompetencje, zadania JST, mienie i finanse JST, administracja rządowa w województwie – 
stanowisko i kompetencje wojewody a marszałka, podział administracyjny Polski. 

3. Interwencjonizm samorządowy: wpływ ST na rozwój lokalny i regionalny, istota rozwoju 
lokalnego i regionalnego oraz zarządzanie publiczne jako czynnik kształtujący rozwój. Rozwój 
gospodarczy gmin i jego czynniki. 

4. Rola partycypacji obywatelskiej w funkcjonowaniu JST, dobre praktyki, przykład Miasta 
Krakowa (działalność Miejskiego Centrum Dialogu związana z partycypacją społeczną: 
budżetem obywatelskim Miasta Krakowa, konsultacjami społecznymi i inicjatywami lokalnymi) 

5. Polityka lokalna władz samorządowych, relacje władzy z mieszkańcami oraz współpraca 
międzygminna a rozwój przedsiębiorczości – dobre praktyki z wybranych gmin (case study). 

6. Rola współpracy partnerskiej pomiędzy JST w ich rozwoju, dobre praktyki. 
7. Wizerunek, promocja i budowa marki JST – wybrane przykłady gmin (case study). 

Identyfikacja wizualna Miasta Krakowa 
8. Analiza współczesnego stanu zagospodarowania i planów na przyszłość wybranej gminy 

oraz ocena kierunków rozwoju wybranej gminy, a także analiza budżetu danej gminy. 
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Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 
 

 
• Self-government, 
• Polish self-government system, 
• territorial self-government unit, 
• local/city/regional development, 
• financing sources, 
• local/regional development strategy, 
• local/regional government bodies, 
• public governance, 
• good governance, 
• local/regional government 
• finance/budget, 
• legal regulations 

 
 
Wykaz literatury podstawowej 
 

 
1. Boryczka E., 2016, Partycypacja społeczna, [w:] Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), 

2016, EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115-136. 

2. Dziki T., 2013, Podziały administracyjne Polski w latach 1944-1998. Z badań nad ustrojem ziem 
polskich w XIX i XX w., Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. 10, 433-450. 

3. Fedan R., 2011, Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, 
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. nr 20, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 
202-218. 

4. Gołębiowska A., Zientarski P.B., Stępień E., 2016, Konstytucja RP a samorząd terytorialny (rozdział 
1, str. 13-32 

5. Imiołczyk B., 2010, ABC Samorządu Terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
https://frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Poradnik%20dla%20radnych_ABC_samorzadu
.pdf 

6. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, 2014, 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na 
przyszłość, wyd. Kancelaria Senatu RP. 

7. Kwaśny J., 2019, Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce. Gospodarka, rozwój, 
reformy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 

8. Niewiadomski Z., 2001, Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Niewiadomski Z. (red.), Oficyna 
wydawnicza Brandta, Bydgoszcz-Warszawa. 

9. Stahl M., Jaworska-Dębska B. (red.), 2010, Encyklopedia Samorządu Terytorialnego dla każdego, 
cz. 1 Ustrój, wyd. Difin, Warszawa. 

10. Stefaniuk M., Szreniawski J., 2009, Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989-2009, 
[w:] Supernat J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 669-683. 

11. Warczak M., 2015, Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy 
finansów gminy, Współczesna Gospodarka, 6 (4), Wyd. Uniwersytet Gdański, ss. 111-122. 

12. Aktualne akty prawne odnoszące się do funkcjonowania samorządu terytorialnego (ustawy, 
Konstytucja RP): Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
Dz.U. RP 2001.142.1591 (j.t.) ze zm.; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
Dz.U. RP 2001.142.1592 (j.t.) ze zm.; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa Dz.U. RP 2001.142.1590 (j.t.) ze zm.  
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13. Strony internetowe BIP oraz oficjalne portale internetowe wybranych jednostek samorządu 
terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Krakowa (np. dot. budżetu obywatelskiego, 
projektów uchwał budżetowych i sprawozdań z realizacji budżetu i in.) 

14. Dokumenty strategiczne wybranych jednostek samorządu terytorialnego. 
15. Bank Danych Lokalnych GUS; Statystyczne Vademecum Samorządowca (dane statystyczne 

wybranych jednostek samorządu terytorialnego). 
16. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej, 2020, Kraków 2020. Instrukcja Obsługi. 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/235857,29,komunikat,kompendium_wiedzy_o_miescie.html  
 

 
Wykaz literatury uzupełniającej 
 

 
1. Czajkowski J.M., Dąbrówka Ł., Kaczmarek G., 2013, Współpraca JST w Polsce – stan i 

potrzeby (raport z projektu „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i 
międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”), Poznań 

2. Dudek-Mańkowska S., 2011, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] Grzegorczyk A.,Kochaniec A. 
(red.), 2011, Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 42-67 

3. Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., 2013, Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie 
uzdrowiska termalnego Uniejów, [w:] Heffner K., Twardzik M. (red.), Nowoczesne instrumenty 
polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach, Studia Ekonomiczne. 
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 396-408. 

4. Izdebski H., 2010, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności; Lexis Nexis; 
Warszawa. 

5. Jasiński P., 2000, Unia Europejska a władze lokalne i regionalne, Elipsa, Warszawa. 
6. Kalisiak-Mędelska M., 2012, Partycypacja społeczna i jej znaczenie w działalności władz. 

Wyniki badań, [w:] Filipiak B. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
nr 42/2012, Poznań, s. 101-116. 

7. Kosiedowski A., red., 2001, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i 
praktyki, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń. 

8. Kulawiak A., Smętkiewicz K., 2016, Polityka lokalna gminy Uniejów – wybrane aspekty 
teoretyczne i praktyczne [w:] Leśniewska K., Wiśniewski Sz. (red.), Patterns of Local 
Development. Wzorce rozwoju lokalnego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 
Socio-Oeconomica, nr 24/2016, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87-104. 

9. Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., 2018, Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, 
przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych 
ma przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim. Prace Komisji Geografii Przemysłu 
PTG, 32(3), ss. 69-97. 

10. Kulawiak, A., Smętkiewicz, K., 2019, Przedsiębiorczość w opinii mieszkańców małego 
miasta. Przykład Konstantynowa Łódzkiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15(1), 191-204. 

11. Kulawiak, A., Smętkiewicz, K., 2021, Znaczenie turystyki w kształtowaniu warunków i jakości 
życia w małym mieście na przykładzie Helu w opinii jego mieszkańców. Prace Komisji 
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), ss. 239-258. 

12. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2011, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa.  

13. Muszyńska K., 2016, Wizerunek jednostek terytorialnych – przykłady z Polski, [w:] 
Michałowski S., Sidor M., Wasil J. (red.), 2016, 25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce – 
bilans doświadczeń, Wyd. UMCS, Lublin, s. 233-250. 

14. Nowicka E., 2006, Polski samorząd terytorialny; Lexis Nexis; Warszawa. 
15. Płaziak, M., Rachwał, T., 2015, Przedsiębiorczy region – zarys koncepcji w świetle analizy roli 
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 
 

liczba godzin w kontakcie 
z prowadzącymi 

Wykład 15 
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5 

liczba godzin pracy 
studenta bez kontaktu z 

prowadzącymi 

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10 

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu 
po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 10 

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany 
temat (praca w grupie) 15 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15 

Ogółem bilans czasu pracy 100 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4 
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