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I. Ocena końcowa  
 

Przy wystawieniu oceny semestralnej będzie uwzględniona:  
a) pozytywna ocena z kolokwium (minimum ocena 3.0),  
b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym,  
c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym, 
w szczególności: udzielanych odpowiedzi ustnych.  
 

II. Obecność na zajęciach  
 

1. Student obowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w semestrze 
zimowym.  
2. Student odrabia obecność na zajęciach, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.  
3.Każdą kolejną nieobecność Student powinien zaliczyć w godzinach konsultacji 
prowadzącego, w terminie 2 tygodni od dnia nieobecności. Formą zaliczenia nieobecności 
jest odpowiedź ustna z zakresu materiału omawianego na zajęciach albo wysłanie 
odpowiedniej pracy na wskazany przez prowadzącego temat. Brak zaliczenia 
nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu.  
4.Zgodnie z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i 
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania 
obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku 
trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 
prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 
nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z 
numerami albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne 
zaliczanie niektórych zajęć, zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym na 
Uniwersytecie Wrocławskim.  
 

III. Kolokwium  
 

1. Kolokwium semestralne odbędzie się w czasie zajęć (ostatnie zajęcia), w formie 
testowej – 20 pytań testowych, jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi. 
Ocena z testu nie jest tożsama z oceną uzyskaną z zająć, dodatkowo będzie 
uwzględniona aktywność na zajęciach.   
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2. Zakres materiału obejmuje całość zagadnień przerobionych na zajęciach. Student ma 
obowiązek przystąpienia do kolokwium semestralnego w wyznaczonym terminie. W 
przeciwnym wypadku, Student ma obowiązek przystąpić do niego w terminie 1 tygodnia 
od dnia jego przeprowadzenia w grupie, do której Student uczęszcza, w godzinach 
konsultacji. W braku spełnienia wyżej wymienionych obowiązków, prowadzący odmówi 
zaliczenia przedmiotu, a w konsekwencji także – wystawienia oceny semestralnej z 
przedmiotu.   
3. Poprawa ocen z kolokwium dotyczy wyłącznie ocen niedostatecznych. Kolokwium 
poprawkowe odbędzie się w formie ustalonej przez prowadzącego. 
 

IV. Kolokwium przedterminowe  
 

1. Student ma prawo przystąpić do kolokwium przedterminowego. Przedterminowe 
zaliczenie wymaga uzyskania pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego, który odbywa się 
w formie tożsamej z testem zaliczeniowym w pierwszym terminie lub kolokwium w formie 
ustnej. Kolokwium jest przeprowadzane w ramach MS Teams.   
2. Zakres materiału obowiązującego na kolokwium obejmuje całość zagadnień 
przewidzianych w harmonogramie zajęć określonym w pkt. V.  
3. Kolokwium przedterminowe odbędzie się w formie ustalonej przez prowadzącego.  
 

V. Harmonogram zajęć  
 

1. Zajęcia: 15.11.2020 r. 
 

a) Kwestie organizacyjne  

b) Wprowadzenie do przedmiotu, zagadnienia podstawowe:  

➢ Wyjaśnienie podstawowych pojęć;  

➢ Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych; 

➢ Omówienie podstawowych definicji legalnych, zgodnie z prawem 
zamówień publicznych.  

 
2. Zajęcia: 29.11.2020 r.  

 
Organizacja zadań publicznych na przykładzie systemu zamówień publicznych; 

➢ Omówienie trybów prawa zamówień publicznych; 

➢ Opis postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

➢ Przedstawienie podmiotów prawa zamówień publicznych; 

➢ Podstawowe kwestie związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego;  

➢ Tryby zamówień publicznych; 

➢ Kazusy praktyczne. 

 
 
 
3. Zajęcia: 06.12.2020 r.  
 
Organizacja zadań publicznych na przykładzie samorządów zawodowych: 

 
➢ Wyjaśnienie podstawowych pojęć;  



➢ Wprowadzenie do samorządów zawodowych; 

➢ Podstawy prawne obowiązywania samorządów zawodowych; 

➢ Omówienie przykładowej konstrukcji samorządu zawodowego, w tym 
aktów prawnych uchwalanych w ramach samorządu zawodowego.   

 
4. Zajęcia: 20.12.2020 r.  
 
Organizacja zadań publicznych na przykładzie policji administracyjnej. 

➢ Wprowadzenie do pojęcia policji administracyjnej; 

➢ Podstawy prawne funkcjonowania policji administracyjnej; 

➢ Omówienie przykładowej konstrukcji samorządu zawodowego, w tym 
aktów prawnych uchwalanych w ramach samorządu zawodowego.   

 

 

6. Zajęcia: 23.01.2021 r.  
 
Kolokwium z wyżej wskazanego materiału.  
Organizacja zadań publicznych na przykładzie działań mających na celu ochronę 
konsumentów. 
Wprowadzenie do problematyki ochrony konsumentów; 
Podstawy prawne ochrony konsumentów;  
Omówienie podstawowych regulacji prawnych z dziedziny ochrony konsumentów;  
 

 
VI. Proponowana literatura podstawowa  
 
1. A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres (red.), T. Kocowski, M. 
Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009,  
2. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, M. Biliński, R. Blicharz, T. Długosz, K. 
Horubski, K. Kiczka, T. Kocowski, M. Szydło, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, Z. 
Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo 
gospodarcze. Tom 8A, Warszawa 2013,  
3. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, R. Blicharz, T. Długosz, K. Horubski, K. 
Kiczka, M. Pawełczyk, M. Swora, M. Szydło, T. Włudyka, A. Żurawik (red. serii R. Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo 
gospodarcze. Tom 8B, Warszawa 2013. - pozycje obszerne, nie wymagane w całości. 
4. J. Sadowy (red.), System zamówień publicznych w Polsce, Urząd zamówień 
publicznych Warszawa 2013. 
5. B. Jaworski, Policja administracyjna, TNOIK, Warszawa 2019. 
6. Dariusz Aziewicz, Adrian Bielecki, Aleksander Braksator, Monika Bychowska, Fabian 
Elżanowski, Aleksandra Kłoczko, Tomasz Krzyżewski, Polskie prawo antymonopolowe, 
CH Beck, Warszawa 2018.  
 
VII. Proponowana literatura uzupełniająca  
1. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 
2010,  
2. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady, Warszawa 2010. 
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